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POPIS VÝROBKU 

 
NCB je bezcementová hmota vyztužená vlákny na bázi 100 % akrylu, která poskytuje 
vysoce kvalitní armovací maltu pro polystyren. NCB charakterizuje se vysokou flexibilitou, 
odolností vůči trhlinám a prasklinám. 

 
VLASTNOSTI A VÝHODY 

 
VLASNOST VÝHODA 

• Na bázi 100 % akrylu Výborná přilnavost 

• Speciální směs surovin Snadnost aplikace 

• Vyztužené vlákny Odolné proti smršťovacím trhlinám 

• Vysoce flexibilní Odolné proti prasklinám 

 
TECHNICKÉ PARAMETRY 

 

POUŽITÍ 
NCB se používá pro zapouštění 
výztužné síťoviny ze skelných vláken v 
systému NCB Dryvit Outsulation. 

 

KOLORISTIKA 
Šedá 

 

BALENÍ 
23 kg netto/kbelík 

 

SPOTŘEBA 
 

2,5 - 4,0 kg/m2  

 

Norma spotřeby je přibližnou 
hodnotou a byla stanovena na základě 
testů 
Výrobce. Skutečná spotřeba do značné míry 
závisí na typu povrchu a jeho přípravě, 
technice aplikace a zkušenostech zhotovitele. 

 

USKLADNĚNÍ 
Skladujte v uzavřených originálních nádobách 
při teplotách od + 5 °C do 
+ 38 °C, maximálně 24 měsíců od data 
výroby uvedeného na obalu. Chraňte před 
poškozením a přímým slunečním zářením a 
vlhkostí. 

 
VAROVÁNÍ A OMEZENÍ 
Teplota vzduchu a povrchu během a po 
aplikaci nesmí být nižší než 4 °C a vyšší než 
30 °C při relativní vlhkosti 55 % RH a na 
této úrovni musí zůstat dalších 48 hodin. 
Aplikace pouze za sucha. Chraňte základní 
vrstvu NCB před přímým sluncem a větrem 
pomocí stříšek na lešení. Okolí okenních 
otvorů a parapetů musí být zajištěny během 
aplikace a rané fázi tuhnutí. 

ÚDRŽBA 
Netýká se. 

 

ČIŠTĚNÍ 
Nářadí doporučujeme ihned po ukončení 
aplikace hmoty opláchnout čistou vodou. 
Likvidace musí být v souladu s místními a 
národními předpisy. Zakázané vypouštění 
do kanalizace. ETAG 004 Laboratorní 

podmínky 
48 h ve vodě 

+ 2 h 23oC/50 % RH 
48 h ve vodě 

+ 7 dní 23oC/50 % RH 

Přilnavost lepicí hmoty 
k povrchu 

≥0.25 MPa ≥0.08 MPa ≥0.25 MPa 

Přilnavost lepicí hmoty 
k tepelněizolačnímu 

výrobku 

≥0.08 MPa ≥0.03 MPa ≥0.08 MPa 
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  PŘÍPRAVA POVRCHU  

 
Povrch by měl být hladký, čistý, suchý, dobře spojeny, bez náletů, výkvětů, mastných 
skvrn a jiných látek, které znesnadňují aplikaci. 

 

Bezprostředně před zhotovením základní vrstvy a zapuštěním síťoviny, povrch 
polystyrenových desek by měl být zkontrolován z hlediska degradace (odbarvení) 
následkem povětrnostních podmínek a nerovností pomocí latě min. 2 m dlouhé. 
Odstraňte veškeré viditelné zabarvení, nerovnosti a nadměrné mezery, aby zajistit 
jednotný a rovný povrch. Před nanesením lepidla odstraňte prach, nečistoty a uvolněné 
úlomky EPS. 

 
  PŘÍPRAVA MATERIÁLU K POUŽITÍ  

 

ZDRAVÍ A BEZPEČNOST 
Informace o zacházení s výrobkem, 
skladování a likvidaci jsou zahrnuty v listu 
charakteristiky výrobku, který je k 
dispozici na webových stránkách 
www.dryvit.pl 

 

DODATEČNÉ INFORMACE 
Obsažené v montážním návodu systémů 
Dryvit ETICS a v listu charakteristiky 
výrobku. 

 

Výrobek má hygienický certifikát 
PZH č. HK/B/1126/02/2016 

 

SCHVÁLENÍ PRO POUŽITÍ 
 

Po otevření nádoby může být na povrchu omítky viditelná vrstva disperze, což je normální. 
Bezprostředně před použitím je třeba omítku důkladně promíchat pomocí pomaloběžné 
míchačky a čistého nerezového míchadla (450-500 ot/min). Doba míchání NEDÉLE NEŽ 
1-1,5 minuty. Nedovolte na provzdušnění lepidla. Pokud je konzistence příliš hustá, můžete 
přidat malé množství čisté vody (cca 200 ml). Teplota materiálu bezprostředně před 
nanášením nesmí překročit 25° C. 

 

 
  JAK POUŽÍVAT / APLIKACE  

 

Provádění základní vrstvy na EPS 
Naneste vrstvu NCB o tloušťce 1,6 mm s šířkou větší, než je šířka pruhu síťoviny. 
Síťovinu zapustit ihned po nanesení hmoty pomocí nerezového hladítka. Střed pruhu 
síťoviny zapustit nejprve, potom zbytek síťoviny počínaje od středu směrem k okraji 
pruhu 
síťoviny. Výztužná síťka by měla být zcela zapuštěna do lepidla, aby nebylo vidět její barvy. 
Pro dosažení hladkého povrchu naneste na zcela suchý a vyzrálý povrch další tenkou 
vrstvu lepidla. Maximální tloušťka vrstev NCB je celkem 3 mm. 

Prohlášení o vlastnostech a Národní prohlášení 
o vlastnostech jsou k dispozici na webových 
stránkách www.dryvit.pl 

 

  VLASTNOSTI  

 
Doba schnutí – závisí na teplotě vzduchu, relativní vlhkosti a tloušťce hmoty. Přibližně 
48 hodin při teplotě +20 °C a relativní vlhkosti 55 %. Doba schnutí je delší při nižších 
teplotách a vyšší relativní vlhkosti. 
Dočasná ochrana – během a po ukončení práci, až do úplného vyschnutí je třeba 
podkladovou vrstvu chránit před nepříznivými povětrnostními vlivy (silný vítr, déšť, 
vysoká teplota, sluneční záření, mlha atd.). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Výše uvedené informace odpovídají specifikacím pro instalaci systémů Dryvit a jsou a jsou předloženy v dobré víře. Dryvit nenese 

odpovědnost za práci projektanta a vykonavatele. Kontaktujte prosím naši společnost, abyste se ujistili, že používáte nejnovější 

informace. 
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