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Osm měsíců z roku 
2012 je za námi, je to 
rok, který měl být dle 
prognóz publikovaných 
v lednu 2011 rokem 
začátku oživení trhu 

a jeho stabilizace. Původní předpověď se spl-
nila jen z té druhé poloviny. Co se týká ožive-
ní trhu, je průběžně prognostiky odsouváno 
s ubíhajícím časem dopředu, což připomíná 
oslíkovu cestu za mrkví pověšenou na tyči 
v jezdcových rukou ve stále stejné vzdálenos-
ti před čumákem. V současné době se tato 
meta nachází na počátku roku 2014. Z pohle-
du historického kontextu se nám tedy bohu-
žel spíše vzdaluje. Druhá část, jak se zdá, se 
skutečně plní. Díky úsporným opatřením a za-
stavením všech pobídek se stavebnictví sta-
bilizovalo hluboko pod všemi pesimistickými 
předpověďmi. Dokladem toho je očekávaný 
vývoj stavebnictví v kvartálních analýzách 
i čerstvá čísla českého statistického ústavu, 
ale v první řadě výsledky prodeje výrobců sta-
vebních materiálů i většiny obchodních spo-
lečností. Nicméně i v  této době jsem v pohle-
du k budoucnosti optimista. Ne snad proto, 
že bych očekával výraznou pozitivní změnu, 
ale zvykneme si. Zvykneme si, alespoň ti co 
přežijí se budou chovat racionálně ve pro-
spěch zákazníka a stability  svých fi rem. Bu-
doucnost určitě neleží v ambiciózním sebe-
vědomém plánování růstu a následné paniky 
z jeho neplnění, vedoucímu k neustálému 
snižování cen mezi konkurenty, k tlaku přede-
vším na kvalitu výrobků a poskytovaného ser-
visu. Ve fi nále prodané množství stejně pouze 
kopíruje možnosti trhu jen s tím rozdílem, že 
si všichni vydělají méně, zákazník nakoupí 
méně kvalitní zboží, na kterém prodělá pře-
devším dalšími náklady na odstraňování vad 
vzniklých použitím nevhodných či nekvalit-
ních materiálů nemluvě o slibovaném snížení 
energetické náročnosti. Po takové zkušenosti 
je více než pravděpodobné, že tohoto výrob-
ce nebo obchodníka už zákazník s výjimkou 
reklamací nenavštíví.

Mottem některých společností se ke ško-
dě současného investora stalo: „nezáleží na 
ničem jiném než na ceně“ nebo „máme to 
samé, ale levněji“. Připomíná to obchodní 
politiku některých zahraničních velkoob-
chodních řetězců se slogany typu „nejlev-
nější párky na trhu“, jinými slovy výrobek 
levnější než surovina. Není to zvláštní? Ne-
napadne někoho, zda v takových potravi-
nách něco nechybí? Třeba maso? Naštěstí 
už napadlo. Podobný příklad (jeden z mno-
ha): „Superdifúzní membrány s certifi kátem 
už od 10 Kč za m2“! Není čas se zamyslet 
nad tím, co je zvláštní také ve stavebnictví?

Na konci tohoto zamyšlení chci zmínit 
pravý důvod mého optimismu do budoucna, 
a to prostřednictvím poděkování všem našim 
partnerům, stavebním a obchodním fi rmám 
za šíření kvalitních tradičních i nových mate-
riálů a technologií a za odvahu postavit se na 
stranu zájmů svého zákazníka. Není to určitě 
z krátkodobého pohledu ta nejrychlejší ces-
ta, ale bezpochyby jediná správná.

Mnoho štěstí v závěru roku Vám za tým 
společnosti HPI-CZ přeje

Tomáš Petr
jednatel HPI-CZ, spol s r.o.

Školení OTP
Každoročně naši obchodně techničtí 
poradci provádějí s podporou partnerů 
a znalců ve stavebnictví ve svých regio-
nech školení zákazníků. Mají detailní zna-
losti o celém nabízeném sortimentu. Pre-
zentují zde také produktové novinky. Jsou 
připraveni v každém okamžiku poskytnout 
odborně technickou radu. Obchodní, ale 
ani realizační fi rmy by neměly tato školení 
podceňovat, protože i sebelepší výrobek 
se neodbornou montáží může změnit ve 
veliký problém. Odborná školení pomáhají 
zvládnout řemeslo a navíc jsou i vhodnou 
platformou pro vzájemnou výměnu zkuše-
ností v otevřené diskuzi.

Jdeme s dobou
V červenci jsme uvedli do provozu nový 
web, který není pouze nástrojem k vyhle-
dávání objednacího čísla výrobku, ale bude 
přinášet informace o nových produktech a 
mapovat dění ve stavebnictví v ČR. Nedíl-
nou součástí je sekce videa, kde jsou ke 
shlédnutí montážní postupy jednotlivých 
produktů. V současné době probíhá do-
plňování obrázků, technických informací 
a certifi kátů. Na našich stránkách nalez-
nete také novinky, informace a zajímavosti 
z dění v naší společnosti.

Zakládací sada ETICS
V roce 2009 jsme uvedli na trh první verzi 
zakládací sady ETICS. Ta reagovala na nově 
vzniklou protipožární normu ČSN 73 0810 
a splňovala její požadavky v oblasti založe-
ní ETICS z EPS, to všechno ale pouze na 
jeden typ KZS. V reakci na ČSN ISO 13785-
1, která upravuje provádění a vyhodnocení 
zkoušky jsme v letošním roce provedli ve 
spolupráci se společností Mateiciuc a.s. 
zkoušky nové. Vytvořili jsme tzv. „kritického 
reprezentanta“ podrobili ho zkoušce, ve kte-
ré požadavkům vyhověl s velkou rezervou 
a výsledkem je získání požárně klasifi kač-

Střípky

Řemeslo, braň se!

Detail osazení boční části parapetu. Na ob-
rázku č. 1 bez použití připojovacího para-
petního profi lu. Napojení na omítku pouze 
za pomoci tmelu. Vzhledem k jeho život-
nosti, funkční po dobu 1-2 let. Bez mož-
nosti dilatace, dochází následně k trhlinám 
v místě napojení. Obrázek č. 2 poukazuje 
na správné, funkční, spolehlivé napojení 
omítky na profi l, který za pomoci mecho-
vé pásky nalepené na boční část parapetu 
umožňuje pružnou dilataci tohoto spoje.

ního osvědčení (PKO) s rozšířenou působ-
ností. Nově lze tedy „Zakládací sadu ETICS“ 
použít do ETICS různých výrobců.

Model v průběhu zkoušky

Obr. 1

Obr. 2

INOVACE
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Část 1. - přípravky pro penetraci podkladu pro 
lepení tepelně izolační vrstvy.

Pro omezení savosti a zlepšení povrchové 
soudržnosti porézních podkladů typu omítka, 
cihelný střep nebo beton se obvykle používá 
ředěná makromolekulární disperze na bázi akry-
látu nebo styren-akrylátu. Penetraci podkladů 
disperzemi na bázi polyvinylacetátů nelze pod 
cementové lepicí hmoty doporučit s ohledem 
na jejich nižší odolnost proti alkalické hydrolý-
ze. Pro dosažení žádaného účinku je obvykle 
nutno disperzi před penetrací upravit na potřeb-
nou koncentraci ředěním vodou. Při penetraci 
pod cementové lepicí hmoty je žádoucí, aby 
penetrační nátěr obsahoval podíl 6 - 8% sušiny. 
V regionu ČR má pro tento účel dlouhodobou 
tradici používání ředěné styren-akrylátové dis-
perze SOKRAT 2802 A. Tato disperze byla svým 
výrobcem dlouhodobě vyráběna s podílem suši-
ny cca 50 %. Ředění této disperze před použitím 
bylo tedy podle stejně dlouhodobě zavedených 
postupů prováděno vodou v poměru 1 díl dis-
perze na  5 – 7 dílů vody. Pro silně savé podkla-
dy se nejprve penetrovalo přípravkem ředěným 
v poměru 1 : 10, poté ve druhé fázi přípravkem 
ředěným 1 : 5. V případě, že si dnes nakoupíte 
tuto disperzi, označenou obvykle jinak, ale vět-
šinou s více méně skrytým odkazem na zavede-
nou značku „2802 A“, je třeba nejprve zjistit, jaký 
podíl sušiny Vámi zakoupený výrobek obsahuje. 
Je logické, že nejlevnější výrobky mají podíl su-
šiny, tedy obsah funkčního pojivového podílu v 
disperzi, nižší. Z průzkumů trhu vyplývá, že  tato 
disperze se již řadu let nabízí v kvalitě od 12 % 
do 49 % sušiny s tím, že většina výrobců dodává 
disperzi s 30 % sušinou. Je tedy třeba si uvědo-
mit, že pro dosažení žádaného efektu, podmíně-
ného 6 – 8 % sušiny v penetračním přípravku, je 
třeba tyto „nové“ disperze ředit vodou v jiném 
poměru. Zavádějící jsou při tom pokyny, uvádě-
né na obalu výrobku, které nadále doporučují 
ředění těchto produktů vodou v poměru 1 : 5 
až 1 : 10. Pro kvalifi kovaný výběr a nákup pro-
duktů této řady je tedy nutné získat věrohodnou 
informaci o chemickém složení pojivové báze 
a o obsahu pojiva v disperzi, vyjadřovaném ob-
vykle  % sušiny. Možnost postupovat před pene-
trací podle zavedených poměrů ředění disperze 
vodou je tedy podmíněna obsahem sušiny cca 
50 %.  Z marketingového hlediska je „logické“, 
že na  výrobcích s nízkým obsahem pojiva  údaj 
o obsahu sušiny není uveden. 

Část 2. -  hmoty pro lepení tepelného izolantu.

Přes existenci disperzních lepidel a polyuretanové 
pěny pro lepení pěnového polystyrenu zůstává na 
trhu v ČR dominantní lepicí hmotou pro izolanty 
v ETICS tenkovrstvá cementová malta se speci-
álními přísadami. Pro možnost hodnocení kvality 
těchto hmot je třeba koncept receptury upřesnit 
alespoň natolik, že zhruba 1/3 objemu tvoří ob-
vykle  pojivo z  rychlovazného portlandského ce-
mentu , zhruba 2/3 objemu plniva – buď kombina-
ce praných křemenných písků a jemně mletého 
vápence neb pouze mletý a drcený vápenec růz-
ných frakcí s tím, že zrnitost plniva  bývá obvykle 
limitována zrnem průměru do 1 mm, častěji do 
0,7 mm. Zbývající přísady tvoří dva typy chemikálií 
– éter celulózy pro tzv. chemickou retenci zámě-
sové vody a disperzní prášek, který zvyšuje ad-
hezi cementové malty a do jisté míry i fl exibilizuje 
křehké krystalické struktury zatvrdlého cementu.  

Kvalita komponentů ETICS na trhu v ČR a její vývojové trendy

Pro náš bulletin jsme si připravili shrnutí situace kolem KZS, se kterými se můžeme v ČR setkat. Pohled na současný stav v oblasti ETICS nám 
zprostředkoval Ing. Ladislav Valeš, znalec z oboru stavebnictví se specializací na vady a poruchy staveb a stavební hmoty.

Dávkování éterů celulózy má vazbu na množství 
cementu v  receptuře a obvykle se pohybuje v roz-
mezí 0,27 – 0,30  % hmotnostního.  Snížení dávky 
v uvedeném rozmezí se poměrně rychle projeví 
především v teplejším období, protože malta 
v tenké vrstvě  s nedostatečnou retencí záměsové 
vody rychle zasychá a následně „zprahne“. S dáv-
kou éteru celulózy v receptuře se proto obvykle 
příliš nehazarduje. Dávka disperzního prášku byla 
a je u různých výrobců proměnlivá a je nutno říci, 
že se v čase v souvislosti s tlakem na konečnou 
cenu produktu průběžně snižuje. Je totiž jed-
ním z nejdražších komponentů při výrobě suché 
maltové směsi. Byl – li v 90-tých letech u prestiž-
ních výrobců obvyklý  podíl redispergovatelných 
prášků v receptuře mezi 2,0 – 4,0 % hmotnosti, 
pohybuje se dnes u cenově výhodných produktů 
v rozmezí od 0,3 - 1,0 %.  Tlak na další snižová-
ní tohoto podílu trvá. Důsledkem nižšího obsahu 
disperzního prášku v receptuře  je nižší adheze 
lepicí hmoty, především k izolantům. Je naivní se 
domnívat, že bude možno běžným způsobem 
získat informace o obsahu disperzního prášku 
v receptuře nabízených produktů.  Proto nezbývá, 
než hledat způsoby, jak kvalitu lepicí malty ověřit 
v provozních podmínkách skladu nebo stavby. 
V praxi se pro tento účel osvědčila zkouška , kte-
rá laicky ověřuje přídržnost lepicí hmoty k izolan-
tu z EPS formou slepení dvou krychlí o rozměru 
100 x 100 x 100 mm s tím, že se na obě krychle 
na styčné straně nanese lepicí hmota, připrave-
ná podle návodu výrobce a krychle se slepí tak, 
aby vrstva adheziva mezi nimi měla  tloušťku cca 
5 mm. Zbytek vytlačené hmoty po obvodu se od-
straní a připravený vzorek se nechá při normál-
ních podmínkách (20oC a 50 % relativní vlhkosti 
vzduchu, tj. podmínky v normálním bytu) vyzrát 
minimálně 5 dnů. Po této době je možno osovým 
tahem krychle od sebe odtrhnout. Pokud dojde 
k porušení takto přípraveného zkušebního vzorku 
jinde, než ve hmotě polystyrenu, je vhodné kon-
taktovat dodavatele nebo výrobce zkoušené lepicí 
hmoty. S ohledem na snižující se soudržnost poly-
styrenů je vhodnější pro zkoušku používat desky 
polystyrenu EPS 100 F.  V praxi se vadná lepicí 
hmota projeví obvykle odpadáváním nalepených 
desek, provázeným „hladkou“ separací lepicí 
hmoty od rubu tepelně izolační desky. V případě 
zjištění závady tohoto typu je vhodné zajistit pro 
potřeby případných dalších zkoušek neporušený 
pytel lepicí hmoty příslušné výrobní šarže. 

Část 3. - příslušenství ETICS.

Mají - li výše uvedené komponenty ETICS poměr-
ně přesně vymezené hranice přípustné kvality 
v národních a evropských technických předpi-
sech a normách,  je v oblast příslušenství ETICS 
prozatím bez pravidel. V souladu s právními před-
pisy je  možno v ČR zabudovat jako „příslušenství 
ETICS“ do stavby prakticky cokoli. Tento stav v 
prostředí, kde vše řídí neviditelná ruka trhu , po-
stupně přináší své výsledky. Příslušenství ETICS 
z hliníku se v souladu s evropskými trendy stá-
vá málo perspektivním  v souvislosti se zjištěním 
malé odolnosti hliníku vůči alkalické korozi. Proto 
je dnes pozornost technické veřejnosti směro-
vána k příslušenství ETICS z plastů. Z hlediska 
defektoskopické praxe se jako nejčastější pro-
blémy u této skupiny výrobků vyskytují odtržení  
výztužné tkaniny od plastových profi lů a lišt a 
separace nebo přetržení napojovací lepicí me-
chové pásky od rámů výplní otvorů.  Průběžným 
tématem k diskusi je stárnutí a rázová odolnost 

plastů pro výrobu profi lů a lišt. Za této situace 
se podařilo z iniciativy společnosti HPI-CZ s.r.o. 
na konci roku 2010 vytvořit při TZUS Praha, s.p., 
Pobočka Brno pracovní skupinu, která postupně 
sdružila všechny významné výrobce plastového 
příslušenství ETICS v ČR a specialisty z Cechu 
pro zateplování budov ČR. Výstupem práce této 
skupiny je soubor  zkušebních postupů a refe-
renčních mezí kvality pro příslušenství ETICS z 
plastů a výztužné tkaniny. Tento dokument má již 
v nejbližší době sloužit jako podklad pro vydávání 
nepovinných výrobkových certifi kátů kvality pří-
slušenství ETICS s platností pro území ČR. Tento 
článek vznikl jako projev  mého uznání  k této po-
dobným aktivitám společnosti HPI-CZ spol. s r.o., 
motivovaným snahou udržet alespoň přijatelnou 
úroveň kvality výrobků pro stavby na našem trhu.

Část 4. -  tepelný izolant – desky z minerální vlny.

S ohledem na požadavky technických norem pro 
provádění ETICS na vyrovnávání podkladu do sta-
novené úrovně místní rovinnosti povrchu ETICS 
(ČSN 73 2901:2005) se dnes v převážné míře pro 
kontaktní zateplování používá minerálních desek 
s podélnou orientací vlákna. Tyto desky umožní 
bodový způsob lepení s obvodovým rámečkem 
a tedy i vyrovnání nerovností podkladu ETICS 
podle normy. Výsledkem cenového tlaku jsou 
i v tomto odvětví tlaky na snížení obsahu základní 
suroviny ve výrobku, tedy na snížení objemové 
hmotnosti. Tímto způsobem se zvolna dostává-
me od objemové hmotnosti 150 kg/m3 ke 120 kg/
m3. Zde lze naštěstí  konstatovat, že snižující se 
objemová hmotnost desek vede při zachování 
přijatelné vlhkosti minerální vlny k lepším tepelně 
izolačním vlastnostem. Co se ovšem se snižující 
hodnotou mění je vlastnost, označovaná podle 
příslušné předmětové normy ČSN EN 13 162 jako 
„TR“, tedy pevnost v tahu kolmo k rovině desky. 
Byl – li v první dekádě tohoto století národními 
certifi kačními autoritami v ČR považován za po-
žadovaný standard kvality parametr TR 15 (kPa), 
jsme dnes přesvědčováni o tom, že TR 10 je po 
všech stránkách lepší a marketing v této branži již 
připravuje půdu pro nástup TR 5. Výsledkem této 
kampaně je  vznik nového typu poruchy ETICS, 
označovaných v defektoskopické praxi pracovně 
jako „kompresní trhliny“. Ty se ve fasádním líci 
ETICS projevují jako liniové boulení povrchových 
vrstev ETICS. Při analýze technických příčin této 
poruchy je obvykle identifi kována deska z MW  
s tloušťkou 100 mm a více v kombinaci s „cenově 
výhodnějšími“ hmoždinkami s plastovým aktivač-
ním trnem. Pod vlivem diskuse o příčinách vzniku 
těchto poruch  byly zahájeny práce na porovná-
vacích zkouškách přetvárných pevností izolantů 
TR 15 a TR 10. Výsledky zkoušek dosud nejsou 
vyhodnoceny a veřejná prezentace jejich výsled-
ků bude pravděpodobně předmětem diskuse. 
Lze však konstatovat, že odolnost proti tvarové-
mu přetvoření od smyku u desek z minerálních 
vláken významně klesá ve vazbě na snižující se 
objemovou hmotnost izolantu. Tomu je třeba 
s ohledem na stále rostoucí návrhové tloušťky izo-
lační vrstvy v ETICS v praxi alespoň pasivně čelit  
důsledným používáním hmoždinek s kovovým tr-
nem a volbou jejich délky a způsobu montáže do 
podkladu tak, aby bylo dosaženo co nejvyššího 
efektu vetknutí kovového aktivačního trnu do pod-
kladu. To je samozřejmě obtížné např. v případě 
kotvení ETICS větších tlouštěk do lehčených ke-
ramických bloků.  

Další informace naleznete na www.hpi-cz.eu.
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Dominika Malá
tel.: +420 495 800 914
fax: +420 495 217 290
e-mail: servis@hpi-cz.eu

Marcela Vágóová  celé území Slovenska
tel.: +421 901 702 232
tel.: +420 725 412 031
e-mail: marcela.vagoova@hpi-cz.eu

Zákaznický servis Technický poradce pro Slovenskou republiku:

FASÁDNÍK - informační bulletin společnosti HPI - CZ, spol. s r. o., Hradec Králové, 503 01, Kotrčova 306, tel.: 495 800 911, 495 800 912, 
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Jedinečné řešení pro upevnění okapových 
svodů přes zateplovací systémy s izolan-
tem až 220 mm ! Je vhodná pro: zateplené 
a omítnuté fasády vnějších zdí z betonu, plné 
cihly, děrované cihly, dutinové tvárnice a pó-
robetonu. Speciální těsnící manžeta bezpeč-
nostní krytky zabraňuje po fasádě stékající 
srážkové vodě vnikat do izolantu a dále do 
zdiva, kde by vznikaly škody. Naprosto jed-

Jaké jsou požadavky na současné talířové 
hmoždinky pro mechanické upevnění za-
teplovacích systémů a čím se hmoždinky 
odlišují?

Od dobré talířové hmoždinky se požadu-
je montážní spolehlivost. To znamená, že 
musí být zajištěno její spolehlivé upevně-
ní do stavebních materiálů, do kterých je 
hmoždinka schválena. Rozpěrný trn musí 
po aktivaci lícovat s rovinou talířku. Jen tak 
je zajištěna aktivace hmoždinky a plné vy-
užití parametru výtažných sil. Talířek je za-
puštěn těsně pod rovinu izolantu. To dává 
záruku, že nedojde ke zvýšení tloušťky 
výztužné vrstvy nad hmoždinkou. Lokální 
zvýšení tloušťky výztužné vrstvy může způ-
sobit v přechodných obdobích rozdílnou 
kondenzacíi vlhkosti na fasádě (Obr. 1). 
V místech se zvýšenou tloušťkou povrcho-
vé vrstvy zateplovacího systému je větší 
tepelná setrvačnost. Při nočním ochlazová-
ní kondenzuje na chladné fasádě vzdušná 
vlhkost. Místo se zesílenou povrchovou 
vrstvou zůstává teplejší (i o několik stupňů) 
a zde ke kondenzaci nedojde. Prašnost 
v ovzduší se usazuje na vlhké části fasády, 
která tmavne. Místa nad hmoždinkami ale 
zůstávají světlá. Tak vzniká tzv. dalmatinový 

noduchá, rychlá a spolehlivá montáž. Certi-
fi kováno v ČR. Zatím 8 různých barevných 
odstínů krytek v běžných barvách plechů 
dodává objímce odpovídající ráz a svědčí 
o perfektním klempířském řemeslu.

SDA-Upevnění trubkových objímek okapových svodů do zateplené omítnuté fasády

Talířová hmoždinka EJOT H1 eco

efekt (Obr. 2), který bývá častým důvodem 
pozdějších reklamací. 

Z výše uvedeného vyplývá jeden z po-
žadavků na hmoždinku. Pracovník, který 
provádí montáž hmoždinek, musí být bez 
problémů schopen osadit hmoždinku tak, 
aby nad talířkem nevznikla zvýšená tloušťka 
povrchové vrstvy.

Stále více i vzhledem k nárustu tloušťky 
tepelné izolace se používají hmoždinky 
s ocelovým trnem. Ocel je velmi dobrý 
tepelný vodič, a aby ocelový trn nevytvářel 
tepelný most, resp. aby byl tepelný most co 
nejvíce redukován, je potřeba trn v hmož-
dince oddělit co nejvíce od povrchu fasády 
izolačním materiálem, například plastem ve 
formě zátky nebo nástřiku trnu. Informace 
o tom, jaká je hodnota bodového tepel-
ného mostu hmoždinky je uvedena v ETA 
hmoždinky a výrobci tento parametr uvádějí 
ve své technické dokumentaci. Vliv nedo-
statečně ošetřeného tepelného mostu je 
dvojí, v obou případech nežádoucí. Bodové 
tepelné mosty hmoždinek způsobují reduk-
ci tepelně izolačních vlastností zateplovací-
ho systému (o 10 i více procent). Bodový 
tepelný most hmoždinky vede teplo ze zdi-
va k povrchu zateplovacího systému. Také 
v tomto případě dochází při nízkých ven-
kovních teplotách k lokálnímu ohřevu povr-
chu fasády. I v tomto případě vyšší teplota 
lokálního povrchu může zabránit konden-

zaci vlhkosti, případně 
vlhkost na fasádě dříve 
vysychá. Mechanismus 
vzniku světlých fl eků na 
fasádě je stejný, jako 
v případě zvýšené tloušť-
ky  povrchové vrstvy.

Proto je žádoucí používat 
hmoždinky s co nejlé-
pe ošetřeným bodovým 
tepelným mostem.

Společnost EJOT, tradič-
ní výrobce hmoždinek 
pro mechanické upevně-
ní zateplovacích systémů 
uvedla v minulém roce 
na trh zatloukací hmož-
dinku EJOT H1 eco (Obr. 
3), která splňuje všechny 
požadované parametry. 

Optimalizovaný talířek 
s malou tloušťkou a pře-
sto dostatečnou tuhostí 
se snadno zapouští do tepelné izolace těsně 
pod povrch a nevytváří tak zesílení tloušťky 
výztužné vrstvy. Vysoký plastový montážní 
přípravek integrovaný ve hmoždince doko-
nale odděluje ocelový trn od povrchu fasá-
dy. Díky tomu má hmoždinka deklarovanou 
hodnotu bodového tepelného mostu pouze 
0,001 W/K. Nezhoršuje i při větším počtu na 
m2 tepelně izolační vlastnosti zateplovacího 
systému a neotepluje vedením tepla smě-
rem ze stěny povrch fasády.

Použití hmoždinek EJOT H1 eco zabezpe-
čuje dlouhodobou barevnou homogenitu 
fasády a minimalizuje riziko pozdějších re-
klamací.

Více informací o hmoždince EJOT H1 eco 
i o dalších talířových hmoždinkách EJOT 
pro upevnění zateplovacích systémů nalez-
nete na www.ejot.cz .

Obrázek 1. Rozdílná kondenzace vlhkosti na 
zateplené fasádě

Obrázek 2.“Dalmatinový“ efekt



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (Adobe RGB \0501998\051)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings false
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 150
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.40
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 150
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (None)
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /ARA <FEFF06270633062A062E062F0645002006470630064700200627064406250639062F0627062F0627062A002006440625064606340627062100200648062B062706260642002000410064006F00620065002000500044004600200645062A064806270641064206290020064406440637062806270639062900200641064A00200627064406450637062706280639002006300627062A0020062F0631062C0627062A002006270644062C0648062F0629002006270644063906270644064A0629061B0020064A06450643064600200641062A062D00200648062B0627062606420020005000440046002006270644064506460634062306290020062806270633062A062E062F062706450020004100630072006F0062006100740020064800410064006F006200650020005200650061006400650072002006250635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E0635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E>
    /BGR <FEFF04180437043f043e043b043704320430043904420435002004420435043704380020043d0430044104420440043e0439043a0438002c00200437043000200434043000200441044a0437043404300432043004420435002000410064006f00620065002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d04420438002c0020043c0430043a04410438043c0430043b043d043e0020043f044004380433043e04340435043d04380020043704300020043204380441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d0020043f04350447043004420020043704300020043f044004350434043f0435044704300442043d04300020043f043e04340433043e0442043e0432043a0430002e002000200421044a04370434043004340435043d043804420435002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d044204380020043c043e0433043004420020043404300020044104350020043e0442043204300440044f0442002004410020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200441043b0435043404320430044904380020043204350440044104380438002e>
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002c0020006400650072002000620065006400730074002000650067006e006500720020007300690067002000740069006c002000700072006500700072006500730073002d007500640073006b007200690076006e0069006e00670020006100660020006800f8006a0020006b00760061006c0069007400650074002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f006300680077006500720074006900670065002000500072006500700072006500730073002d0044007200750063006b0065002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000640065002000410064006f0062006500200061006400650063007500610064006f00730020007000610072006100200069006d0070007200650073006900f3006e0020007000720065002d0065006400690074006f007200690061006c00200064006500200061006c00740061002000630061006c0069006400610064002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /ETI <FEFF004b00610073007500740061006700650020006e0065006900640020007300e4007400740065006900640020006b00760061006c006900740065006500740073006500200074007200fc006b006900650065006c007300650020007000720069006e00740069006d0069007300650020006a0061006f006b007300200073006f00620069006c0069006b0065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069006400650020006c006f006f006d006900730065006b0073002e00200020004c006f006f0064007500640020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065002000730061006100740065002000610076006100640061002000700072006f006700720061006d006d006900640065006700610020004100630072006f0062006100740020006e0069006e0067002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006a00610020007500750065006d006100740065002000760065007200730069006f006f006e00690064006500670061002e000d000a>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200070007200e9007000720065007300730065002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /GRE <FEFF03a703c103b703c303b903bc03bf03c003bf03b903ae03c303c403b5002003b103c503c403ad03c2002003c403b903c2002003c103c503b803bc03af03c303b503b903c2002003b303b903b1002003bd03b1002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503c403b5002003ad03b303b303c103b103c603b1002000410064006f006200650020005000440046002003c003bf03c5002003b503af03bd03b103b9002003ba03b103c42019002003b503be03bf03c703ae03bd002003ba03b103c403ac03bb03bb03b703bb03b1002003b303b903b1002003c003c103bf002d03b503ba03c403c503c003c903c403b903ba03ad03c2002003b503c103b303b103c303af03b503c2002003c503c803b703bb03ae03c2002003c003bf03b903cc03c403b703c403b103c2002e0020002003a403b10020005000440046002003ad03b303b303c103b103c603b1002003c003bf03c5002003ad03c703b503c403b5002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503b9002003bc03c003bf03c103bf03cd03bd002003bd03b1002003b103bd03bf03b903c703c403bf03cd03bd002003bc03b5002003c403bf0020004100630072006f006200610074002c002003c403bf002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002003ba03b103b9002003bc03b503c403b103b303b503bd03ad03c303c403b503c103b503c2002003b503ba03b403cc03c303b503b903c2002e>
    /HEB <FEFF05D405E905EA05DE05E905D5002005D105D405D205D305E805D505EA002005D005DC05D4002005DB05D305D9002005DC05D905E605D505E8002005DE05E105DE05DB05D9002000410064006F006200650020005000440046002005D405DE05D505EA05D005DE05D905DD002005DC05D405D305E405E105EA002005E705D305DD002D05D305E405D505E1002005D005D905DB05D505EA05D905EA002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E05D005DE05D905DD002005DC002D005000440046002F0058002D0033002C002005E205D905D905E005D5002005D105DE05D305E805D905DA002005DC05DE05E905EA05DE05E9002005E905DC0020004100630072006F006200610074002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E>
    /HRV (Za stvaranje Adobe PDF dokumenata najpogodnijih za visokokvalitetni ispis prije tiskanja koristite ove postavke.  Stvoreni PDF dokumenti mogu se otvoriti Acrobat i Adobe Reader 5.0 i kasnijim verzijama.)
    /HUN <FEFF004b0069007600e1006c00f30020006d0069006e0151007300e9006701710020006e0079006f006d00640061006900200065006c0151006b00e90073007a00ed007401510020006e0079006f006d00740061007400e100730068006f007a0020006c006500670069006e006b00e1006200620020006d0065006700660065006c0065006c0151002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b0061007400200065007a0065006b006b0065006c0020006100200062006500e1006c006c00ed007400e10073006f006b006b0061006c0020006b00e90073007a00ed0074006800650074002e0020002000410020006c00e90074007200650068006f007a006f00740074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b00200061007a0020004100630072006f006200610074002000e9007300200061007a002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020007600610067007900200061007a002000610074007400f3006c0020006b00e9007301510062006200690020007600650072007a006900f3006b006b0061006c0020006e00790069007400680061007400f3006b0020006d00650067002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f00620065002000500044004600200070006900f900200061006400610074007400690020006100200075006e00610020007000720065007300740061006d0070006100200064006900200061006c007400610020007100750061006c0069007400e0002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /LTH <FEFF004e006100750064006f006b0069007400650020016100690075006f007300200070006100720061006d006500740072007500730020006e006f0072011700640061006d00690020006b0075007200740069002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b00750072006900650020006c0061006200690061007500730069006100690020007000720069007400610069006b007900740069002000610075006b01610074006f00730020006b006f006b007900620117007300200070006100720065006e006700740069006e00690061006d00200073007000610075007300640069006e0069006d00750069002e0020002000530075006b0075007200740069002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400610069002000670061006c006900200062016b007400690020006100740069006400610072006f006d00690020004100630072006f006200610074002000690072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610072002000760117006c00650073006e0117006d00690073002000760065007200730069006a006f006d00690073002e>
    /LVI <FEFF0049007a006d0061006e0074006f006a00690065007400200161006f00730020006900650073007400610074012b006a0075006d00750073002c0020006c0061006900200076006500690064006f00740075002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006100730020006900720020012b00700061016100690020007000690065006d01130072006f00740069002000610075006700730074006100730020006b00760061006c0069007401010074006500730020007000690072006d007300690065007300700069006501610061006e006100730020006400720075006b00610069002e00200049007a0076006500690064006f006a006900650074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006f002000760061007200200061007400760113007200740020006100720020004100630072006f00620061007400200075006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020006b0101002000610072012b00200074006f0020006a00610075006e0101006b0101006d002000760065007200730069006a0101006d002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor prepress-afdrukken van hoge kwaliteit. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200073006f006d00200065007200200062006500730074002000650067006e0065007400200066006f00720020006600f80072007400720079006b006b0073007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /POL <FEFF0055007300740061007700690065006e0069006100200064006f002000740077006f0072007a0065006e0069006100200064006f006b0075006d0065006e007400f300770020005000440046002000700072007a0065007a006e00610063007a006f006e00790063006800200064006f002000770079006400720075006b00f30077002000770020007700790073006f006b00690065006a0020006a0061006b006f015b00630069002e002000200044006f006b0075006d0065006e0074007900200050004400460020006d006f017c006e00610020006f007400770069006500720061010700200077002000700072006f006700720061006d006900650020004100630072006f00620061007400200069002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000690020006e006f00770073007a0079006d002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020006d00610069007300200061006400650071007500610064006f00730020007000610072006100200070007200e9002d0069006d0070007200650073007300f50065007300200064006500200061006c007400610020007100750061006c00690064006100640065002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /RUM <FEFF005500740069006c0069007a00610163006900200061006300650073007400650020007300650074010300720069002000700065006e007400720075002000610020006300720065006100200064006f00630075006d0065006e00740065002000410064006f006200650020005000440046002000610064006500630076006100740065002000700065006e0074007200750020007400690070010300720069007200650061002000700072006500700072006500730073002000640065002000630061006c006900740061007400650020007300750070006500720069006f006100720103002e002000200044006f00630075006d0065006e00740065006c00650020005000440046002000630072006500610074006500200070006f00740020006600690020006400650073006300680069007300650020006300750020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020015f00690020007600650072007300690075006e0069006c006500200075006c0074006500720069006f006100720065002e>
    /RUS <FEFF04180441043f043e043b044c04370443043904420435002004340430043d043d044b04350020043d0430044104420440043e0439043a043800200434043b044f00200441043e043704340430043d0438044f00200434043e043a0443043c0435043d0442043e0432002000410064006f006200650020005000440046002c0020043c0430043a04410438043c0430043b044c043d043e0020043f043e04340445043e0434044f04490438044500200434043b044f00200432044b0441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d043d043e0433043e00200434043e043f0435044704300442043d043e0433043e00200432044b0432043e04340430002e002000200421043e043704340430043d043d044b04350020005000440046002d0434043e043a0443043c0435043d0442044b0020043c043e0436043d043e0020043e0442043a0440044b043204300442044c002004410020043f043e043c043e0449044c044e0020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200431043e043b043504350020043f043e04370434043d043804450020043204350440044104380439002e>
    /SKY <FEFF0054006900650074006f0020006e006100730074006100760065006e0069006100200070006f0075017e0069007400650020006e00610020007600790074007600e100720061006e0069006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b0074006f007200e90020007300610020006e0061006a006c0065007001610069006500200068006f0064006900610020006e00610020006b00760061006c00690074006e00fa00200074006c0061010d00200061002000700072006500700072006500730073002e00200056007900740076006f00720065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f00740076006f00720069016500200076002000700072006f006700720061006d006f006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076016100ed00630068002e>
    /SLV <FEFF005400650020006e006100730074006100760069007400760065002000750070006f0072006100620069007400650020007a00610020007500730074007600610072006a0061006e006a006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b006900200073006f0020006e0061006a007000720069006d00650072006e0065006a016100690020007a00610020006b0061006b006f0076006f00730074006e006f0020007400690073006b0061006e006a00650020007300200070007200690070007200610076006f0020006e00610020007400690073006b002e00200020005500730074007600610072006a0065006e006500200064006f006b0075006d0065006e0074006500200050004400460020006a00650020006d006f0067006f010d00650020006f0064007000720065007400690020007a0020004100630072006f00620061007400200069006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200069006e0020006e006f00760065006a01610069006d002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f00740020006c00e400680069006e006e00e4002000760061006100740069007600610061006e0020007000610069006e006100740075006b00730065006e002000760061006c006d0069007300740065006c00750074007900f6006800f6006e00200073006f00700069007600690061002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a0061002e0020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400200073006f006d002000e400720020006c00e4006d0070006c0069006700610020006600f60072002000700072006500700072006500730073002d007500740073006b00720069006600740020006d006500640020006800f600670020006b00760061006c0069007400650074002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /TUR <FEFF005900fc006b00730065006b0020006b0061006c006900740065006c0069002000f6006e002000790061007a006401310072006d00610020006200610073006b013100730131006e006100200065006e0020006900790069002000750079006100620069006c006500630065006b002000410064006f006200650020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020006f006c0075015f007400750072006d0061006b0020006900e70069006e00200062007500200061007900610072006c0061007201310020006b0075006c006c0061006e0131006e002e00200020004f006c0075015f0074007500720075006c0061006e0020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020004100630072006f006200610074002000760065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200076006500200073006f006e0072006100730131006e00640061006b00690020007300fc007200fc006d006c00650072006c00650020006100e70131006c006100620069006c00690072002e>
    /UKR <FEFF04120438043a043e0440043804410442043e043204430439044204350020044604560020043f043004400430043c043504420440043800200434043b044f0020044104420432043e04400435043d043d044f00200434043e043a0443043c0435043d044204560432002000410064006f006200650020005000440046002c0020044f043a04560020043d04300439043a04400430044904350020043f045604340445043e0434044f0442044c00200434043b044f0020043204380441043e043a043e044f043a04560441043d043e0433043e0020043f0435044004350434043404400443043a043e0432043e0433043e0020043404400443043a0443002e00200020042104420432043e04400435043d045600200434043e043a0443043c0435043d0442043800200050004400460020043c043e0436043d04300020043204560434043a0440043804420438002004430020004100630072006f006200610074002004420430002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002004300431043e0020043f04560437043d04560448043e04570020043204350440044104560457002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for high-quality prepress printing.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
    /CZE <FEFF005400610074006f0020006e006100730074006100760065006e00ed00200070006f0075017e0069006a007400650020006b0020007600790074007600e101590065006e00ed00200064006f006b0075006d0065006e0074016f002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b00740065007200e90020007300650020006e0065006a006c00e90070006500200068006f006400ed002000700072006f0020006b00760061006c00690074006e00ed0020007400690073006b00200061002000700072006500700072006500730073002e002000200056007900740076006f01590065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f007400650076015900ed007400200076002000700072006f006700720061006d0065006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076011b006a016100ed00630068002e>
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


