
Thin - Set
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Rekonstrukce balkonů je nedílnou součástí oprav a  zateplování 
budov. Správné a  systémové řešení balkonů a  teras je jednou 
z nejsložitějších částí těchto rekonstrukcí. Balkony a terasy bývají 
rovněž nejčastější příčinou reklamací těchto rekonstrukcí.

Zárukou správné funkčnosti balkonového systému je především 
velmi dobrá kvalita všech komponent, tj. dlažby, flexibilního 
lepidla, hydroizolace, balkonových lišt i  ostatních materiálů. 
Vzhledem k  tomu, že balkonový systém je skladba několika 
komponent, je také důležitá jejich vzájemná kompatibilita, která 
je při takovéto složité práci podmínkou. Proto jsme pro vás ověřili 
skladbu balkonového systému ve spolupráci se státním zkušebním 
ústavem. 

Model základní balkonové skladby prošel testem mnoha 
mrazových i teplotních cyklů a velmi dobré parametry takovéhoto 
souvrství jsou potvrzeny certifikátem, který TZÚS na toto souvrství 
společnosti EXCEL MIX CZ, s.r.o. vydal.

Základní skladba balkonové konstrukce je skladba STANDARD. 
Firma EXCEL MIX od této základní skladby odvodila další varianty, 
které se liší:

 typem materiálu pro spádový klín  
 (EXCEL MIX vyrovnávací stěrka R, EPS 200 S Stabil)

 použitím difuzní separační rohože KD 5 

 rychlé varianty lepidla nebo vyrovnávací stěrky

 typem balkonové lišty

Rekonstrukce balkonů



STANDARD
STANDARD + 
KERA DRAIN EXCLUSIV EXCLUSIV + 

KERA DRAIN

LEPENÍ EPS

TS FLEX • •

TS EXCELQUICK

Montážní pěna

SPÁDOVÝ KLÍN

EXCEL MIX vyrovnávací stěrka • •

EXCEL MIX vyrovnávací stěrka R

Spádový klín EPS 200 S Stabil  
+ vyrovnávací stěrka + sklotextilní tkanina • •

BALKONOVÝ 
PROFIL

Montážní pás

Balkonová lišta Vario H 15 - DURAL • •

Balkonová lišta Difexx H 14 PVC

Balkonová lišta hliníkový plech • •

IZOLACE

Těsnící pás • • • •

hydroizolace EXCEL MIX 2K • • • •

Difuzní separační rohož KD 5 • •

LEPENÍ 
DLAŽBY

TS FLEX • • • •

TS EXCELQUICK

SPÁROVÁNÍ 
DLAŽBY

POLYBLEND S spára do 13 mm • • • •

PREMIUM BLEND spára do 8 mm

POLYBLEND spára do 5 mm

Legenda:

•  Součást systému

 Použitelné

 Nelze použít



– spárovací malta POLYBLEND, PREMIUM BLEND, POLYBLEND S

– dlažba

– TS FLEX, TS FLEX PLUS, TS EXCELQUICK

– difuzní/separační rohož KD 5

– EXCEL MIX 2 K

– EXCEL MIX vyrovnávací stěrka, EXCEL MIX vyrovnávací stěrka R

– EXCEL MIX disperzní penetrace

– podkladní konstrukce

– spárovací malta POLYBLEND, PREMIUM BLEND, POLYBLEND S

– dlažba

– TS FLEX, TS FLEX PLUS, TS EXCELQUICK

– EXCEL MIX 2 K

– EXCEL MIX vyrovnávací stěrka, EXCEL MIX vyrovnávací stěrka R

– EXCEL MIX disperzní penetrace

– podkladní konstrukce

STANDARD

STANDARD + DRAIN



– spárovací malta POLYBLEND, PREMIUM BLEND, POLYBLEND S

– dlažba

– TS FLEX, TS FLEX PLUS, TS EXCELQUICK

– difuzní/separační rohož KD 5

– EXCEL MIX 2 K

– EXCEL MIX vyrovnávací stěrka, EXCEL MIX vyrovnávací stěrka R

– EXCEL MIX disperzní penetrace

– podkladní konstrukce

– spárovací malta POLYBLEND, PREMIUM BLEND, POLYBLEND S

– dlažba

– TS FLEX, TS FLEX PLUS, TS EXCELQUICK

– difuzní/separační rohož KD 5

– EXCEL MIX 2 K

– EPS 200 S STABIL s povrchovou úpravou EXCEL MIX vyrovnávací stěrka + sklovláknitá tkanina

– TS FLEX, TS FLEX PLUS, TS EXCELQUICK

– EXCEL MIX disperzní penetrace

– podkladní konstrukce

– spárovací malta POLYBLEND, PREMIUM BLEND, POLYBLEND S

– dlažba

– TS FLEX, TS FLEX PLUS, TS EXCELQUICK

– EXCEL MIX 2 K

– EXCEL MIX vyrovnávací stěrka, EXCEL MIX vyrovnávací stěrka R

– EXCEL MIX disperzní penetrace

– podkladní konstrukce

– spárovací malta POLYBLEND, PREMIUM BLEND, POLYBLEND S

– dlažba

– TS FLEX, TS FLEX PLUS, TS EXCELQUICK

– EXCEL MIX 2 K

– EPS 200 S STABIL s povrchovou úpravou EXCEL MIX vyrovnávací stěrka + sklovláknitá tkanina

– TS FLEX, TS FLEX PLUS, TS EXCELQUICK

– EXCEL MIX disperzní penetrace

– podkladní konstrukce

EXCLUSIV

EXCLUSIV + DRAIN



Analýza stavu balkonového tělesa
Demoliční práce 
Sanace konstrukce
Nová balkonová skladba
 Vytvoření spádové vrstvy
 Montáž balkonových lišt
 Hydroizolace
 Lepení dlažby
 Spárování dlažby
 Tmelení pružných spár

Zejména je třeba zjistit stávající stav balkonu, lodžie či terasy, tj. jednotlivé materiály 
a jejich tloušťky vrstev a stupeň poškození. Na základě tohoto průzkumu se zvolí 
rozsah a postup sanačních prací potřebných pro opravu poškozených konstrukcí.

Vlastní rekonstrukci balkonu lze rozdělit do několika fází:

Analýza stavu balkonového tělesa 

1. Poškozené balkonové těleso

2. Poškozené balkonové těleso

3. Poškozené balkonové těleso



Demoliční práce mohou obsahovat tyto úkony (obr. 4, 5):
 vybourání stávající dlažby 
 odstranění spádové vrstvy, oplechování a  původní hydroizolace. Při práci je 

nutné dbát na  to, aby nedošlo k  narušení výztuže. Zbytky lepidel, cementů 
starých nátěrů nebo hydroizolací odstraníme mechanicky, např. špachtlí nebo 
škrabkou. Větší plochy přebrousíme nebo otryskáme. Podle potřeby plochy 
odmastíme, např. saponátem. U  některých balkonů může při odstraňování 
původní konstrukce dojít k  odpadnutí spodní hrany. Tato závada bývá 
způsobena nedostatečnou krycí vrstvou výztuže nebo špatnou izolací. 

 odřezání zkorodovaných patek sloupků zábradlí

Sanaci provedeme reprofilační maltou EXCEL MIX reprofilační malta, kterou apli-
kujte podle pokynů uvedených na obalu nebo v technickém listu.

Demoliční práce 

Sanace konstrukce 

4. Poškozené balkonové těleso 5. Poškozené balkonové těleso



 Vytvoření spádové vrstvy. Před vytvořením spádové vrstvy je nutné si 
zvolit správný sklon z důvodu výšky spádové vrstvy v místě vstupu (prahu 
dveří) na balkon, lodžii či terasu. Doporučený spád balkonu, lodžie a terasy je 
1,5–2,5 %. Pro vytvoření spádové vrstvy použijte vyrobek:

a) EXCEL MIX vyrovnávací stěrku nebo EXCEL MIX vyrovnávací stěrku R. 
Stěrku je možné nanášet v  tloušťce od  2 mm do  30 mm v  jednom kroku 
na podklad napenetrovaný EXCEL MIX disperzní penetrací.

b) Spádový klín z  EPS 200 S  Stabil umožní urychlení vytváření spádu  
(obr. 6,7). Zároveň tvoří v  balkonovém souvrství tepelněizolační vrstvu. 
Spádový klín lepíme na čistý napenetrovaný podklad buďto lepidlem TS FLEX 
nebo TS FLEX PLUS. Druhou možností je lepení montážní pěnou. V  tomto 
případě podklad navlhčete vodou, nejlépe rozprašovačem, navlhčení 
zlepšuje přilnavost, vytvrzení a strukturu pěny. Povrch EPS je nutné zpevnit 
vrstvou VS v tloušťce 3 – 5 mm s vloženou výztužnou tkaninou.

Nová balkonová skladba 

7. Spádový klín z EPS 200 po provedení povrchové úpravy

6. Spádový klín z EPS 200 po nalepení



Montáž balkonových lišt. Na okraj balkonu, lodžie, terasy, se nanese stěrková 
hydroizolační hmota EXCEL MIX 2K a  do  ní se profil vtiskne natolik, až je 
hydroizolační stěrka protlačena otvory na  horní straně. Profily H 15 případně  
H 14 (obr. 8) je možné před aplikací ukotvit vruty (obr. 9). Pro levnější variantu 
balkonového systému lze použít balkonový profil z AL plechu (obr. 11). Přebývající 
hydroizolace se zarovná hladítkem. Lze také provést fixaci okapního plechu 
k podkladnímu betonu pomocí samolepicího těsnicího pásu z butylu s následným 
napojením na hydroizolační vrstvu (obr. 10). Spoje jednotlivých plechů se přetmelí 
polyuretanovým tmelem, do něhož se vlepí balkonová spojka.

Montáž balkonových lišt

10. Montáž balkonových profilů pomocí montážního pásu

9. Montáž balkonových profilů pomocí vrutů8. Balkonový profil H 15

11. Balkonový profil z AL plechu



Po  dokončení oplechování provedeme izolaci v  ploše balkonu. Provádíme 
na  proschlou spádovou vrstvu balkonu hydroizolační hmotou EXCEL MIX 2K. 
Tato stěrka je plastická, snadno a  jednoduše se natírá, stěrkuje nebo válečkuje. 
Oproti asfaltovým izolacím nebo PVC-P a  PEC foliím, je možno na  hydroizolaci  
EXCEL MIX 2K přímo aplikovat lepidlo na dlažbu TS EXCELQUICK, TS FLEX nebo 
TS FLEX PLUS.
V  případě použití drenážní rohože KD 5 KERA-DRAIN 5000 (obr. 12, 13) tuto 
rohož vlepíme přímo do hydroizolační stěrky EXCEL MIX 2K. Nesmí při tom dojít 
k  zalepení odvodňovacích otvorů v  lištách H14 a  H15 (viz systémy – EXCLUSIV  
obr. 14, 15). 
Pro zamezení vzniku trhlin v místech styku vodorovné a svislé plochy použijeme 
těsnící pás.

Hydroizolace

13. Balkonový systém s drenážní rohoží a lištou H 14 

14. Detail montáže profilu H22  
 a odvodnění systému pomocí rohože KD 5  

12. Drenážní rohož   
 KD 5 KERA-DRAIN 5000

15.  Detail montáže profilu H14  
 a odvodnění systému  
 pomocí rohože  KD 5  
 a PVC distančního profilu k H14



Pokládka dlažby se provádí na vyzrálou izolaci. Při lepení je nutno minimalizovat 
vznik dutin pod dlažbou, z tohoto důvodu doporučujeme oboustranné celoplošné 
lepení (lepicí maltu nanášíme na podklad i na lepený prvek). Pro lepení použijeme 
lepidla TS FLEX, TS FLEX PLUS nebo TS EXCELQUICK (obr. 16, 17). Pokud dojde 
k  přesahu dlažby přes okapní plech, provede se ze spodní strany dlaždice 
zatmelení styčné spáry polyuretanovým tmelem. V  případě použití drenážní 
rohože KD 5 KERA-DRAIN 5000 lepíme dlažbu přímo na tuto rohož.

Lepení dlažby

16. TS Flex natažený na podklad 17. Hotový balkonový systém



Spárování dlažeb se provádí po  dostatečném vyzrání lepicí malty TS FLEX, 
TS FLEX PLUS nebo TS EXCELQUICK, (obr.18). Ke  spárování použijte flexibilní 
spárovací hmoty POLYBLEND S, PREMIUM BLEND, nebo POLYBLEND které 
díky speciálnímu složení mají omezenou nasákavost a tímto omezují vsakování 
vody do konstrukce. Typ spárovací malty volíme podle šířky spáry. Spárovacími 
hmotami POLYBLEND, POLYBLEND S a PREMIUM BLEND se nespárují dilatační 
spáry a rohové spoje. Doporučená šířka spáry je 4 – 6 mm.

Okraje a tmelené plochy se vyčistí a odmastí. Kraje se oblepí ochrannou páskou. 
Polyuretanový tmel se vtlačí do  spár a  povrch se zahladí. Na  závěr se odstraní 
ochranná lepicí páska (obr. 19).

Spárování dlažby

Tmelení pružných spár

18. Spárování dlažby

19. Těsnění spár ve styku vodorovné a svislé plochy



Seznam produktů EXCEL MIX určený pro balkonový systém

EXCEL MIX reprofilační malta 
Rychletuhnoucí reprofilační malta je určena pro opravy  

betonových konstrukcí, stěn, podhledů a vodorovných konstrukcí

EXCEL MIX vyrovnávací stěrka 
Polymercementová vyrovnávací stěrka pro exteriér a interiér

EXCEL MIX vyrovnávací stěrka R 
Rychletuhnoucí cementová vyrovnávací stěrka pro exteriér a interiér

EXCEL MIX disperzní penetrace-koncentrát 
Penetrační nátěr omezující a sjednocující savost  

porézních a suchých podkladů

TS FLEX Thin - Set 
Tenkovrstvá mrazuvzdorná lepicí cementová malta  

C2TE podle ČSN EN 12004

TS FLEX PLUS Thin - Set 
Tenkovrstvá mrazuvzdorná lepicí cementová malta  

C2TE S1 podle ČSN EN 12004

EXCEL MIX 2K 
Dvousložková flexibilní hydroizolační hmota  

s vynikající zpracovatelností a parametry s rezervou vyhovujícími  
požadavkům pro venkovní a vnitřní použití

TS EXCELQUICK Thin - Set 
Rychletuhnoucí tenkovrstvá mrazuvzdorná lepicí  

cementová malta C2 FT podle ČSN EN 12004

POLYBLEND 
Flexibilní spárovací malta bez písku třídy CG 2WA

POLYBLEND S 
Flexibilní spárovací malta s pískem třídy CG 2WA

PREMIUM BLEND 
Flexibilní spárovací malta bez písku třídy CG 2WA







EXCEL MIX – POMOCNÍK PRO CHYTRÉ  ZÁKAZNÍKY A PARTNERY

WWW.EXCELMIX.CZ

EXCEL MIX CZ, s.r.o.
Palackého 664
281 01 Velim
Česká republika
tel.: +420 321 762 154
e-mail: prodej@excelmix.cz

www.excelmix.cz

EXCEL MIX, s.r.o.
Priemyselna 497/8 

922 31 Sokolovce 
Slovenská republika

tel.: +421 337 736 137
e-mail: objednavky@excelmix.sk

www.excelmix.sk


