
global construction solutions

Společnost ECORAW, s.r.o. je dodavatelem a držitelem licencí tepelně 
izolačních technologií, které jsou určeny pro renovace, sanace a zatep-
lování staveb s možností vnějšího i vnitřního použití. Tyto technologie 
jsou podle způsobu montáže rozděleny na kontaktní, částečně kontakt-
ní a bezkontaktní. Společným prvkem všech typů dodávaných techno-
logií je inovativní způsob kotvení izolačních desek. Namísto dodatečné-
ho kotvení běžnými talířovými kotvami s plastovým či kovovým trnem 
je použita revoluční vysoce účinná technologie kotvení Spiral Anksys®. 
Všechny realizované technologie a postupy jsou duševním majetkem 
společnosti ECORAW, s.r.o. a jsou patentově mezinárodně chráněny  
v rámci PCT - Patent Cooperation Treaty.

Vzhledem k těmto skutečnostem je potřeba akceptovat následující pod-
mínky absolvování školení způsobilosti:

1. Odlišnost principů vyžaduje specifický přistup k montáži jednotlivých 
komponentů i celého izolačního souvrství. Cílem technologií ECORAW® 
je vytvořit funkční izolační systém, který je technicky proveditelný, bez-
pečný, zdravotně a ekologicky nezávadný.

2. Pracovníci provádějící montáže systémů ECORAW® musí znát základ-
ní fyzikální a přírodní zákony, které jsou v systémech respektovány. Musí 
se seznámit s  chráněnými principy a certifikovanými postupy, včetně 
technologických předpisů a konstrukčních detailů.

3. Základem je znalost montážních postupů a technických podmínek. 
Bezpečnostní a požární předpisy z  oblasti stavebně montážních prací 
jsou shodné s  předpisy ve stavebnictví. Kromě teoretických znalostí 
jsou nezbytné zkušenosti s  praktickým prováděním. Pracovníci musí 
být zapracováni za dozoru kvalifikovaných pracovníků společnosti  
ECORAW, s.r.o.

5. Vzhledem k inovativnímu přístupu kotvení izolačních souvrství tech-
nologiemi Spiral Anksys®, musí být největší pozornost věnována právě 
této oblasti a dále kontrole stavu zateplovaných podkladů a konstrukcí, 
jejich řádnému ošetření a sanaci. Při realizaci je nutno používat pou-
ze materiály a komponenty certifikované pro použití v technologiích  
ECORAW®. Garance funkce izolačních souvrství je při dodržení techno-
logických předpisů ECORAW® garantována na 10 let s ohledem na stav 
staveb. Týká se soudržnosti izolační vrstvy s podkladem, difúze a tepel-
ného odporu.

7. Získání průkazu způsobilosti k provádění technologií ECORAW® 
vyžaduje jednodenní školení způsobilosti v rámci školícího střediska  
ECORAW, s.r.o. s praktickou ukázkou montáže a následné ověření zna-
lostí školené osoby.

8. Montážní firma nebo fyzická osoba, která systémy realizuje, odpoví-
dá za kvalitu a dodržování všech podmínek. Společnost ECORAW, s.r.o. 
jako držitel certifikátů a autor licencí si vyhrazuje právo namátkových 
kontrol při montážích.

9. Osoby, které realizují izolační systémy ECORAW® jsou povinny použí-
vat certifikované komponenty stanovené certifikací. Na žádost zástupce 
společnosti ECORAW, s.r.o. se musí prokázat originálními doklady o na-
bytí používaných komponentů. Ostatní materiály musí svými parametry 
odpovídat certifikovaným hodnotám, nesmí poškozovat dobré jméno 
osvědčených systémů a jejich držitele.

 

10. Pokud bude  zjištěno  nedodržování  technologických přepisů 
a  používání nevhodných materiálů,  případně  dodatečně  zjiště-
ny  vážné   nedostatky   na  zhotoveném  díle,  má  právo  společnost  
ECORAW, s.r.o., jakožto autor licencí a držitel certifikátů, odebrat pří-
slušnému pracovníku, respektive realizační firmě, certifikaci způsobilosti 
k provádění technologií ECORAW®.  Realizované dílo  bude považováno 
za necertifikovaný  výrobek  se  všemi  důsledky.   Společnost ECORAW, 
s.r.o. má  při takovém  zjištění právo nařídit sanaci izolačního souvrství 
a podle rozsahu stanovit sankci viníkům za každou jednotlivou stavbu.

11. Průkaz způsobilosti montážního pracovníka, respektive certifikát 
způsobilosti firmy, nejsou převoditelné na třetí osobu.

12. V  každé montážní skupině musí být nejméně jeden pracovník 
s platným průkazem způsobilosti, který je povinen zapracovat ostatní 
v rozsahu nezbytném  pro řádné provádění montáží izolačních systémů 
ECORAW®.

13. Nedílnou součástí těchto podmínek je technologický předpis pro 
montáž izolačních systémů ECORAW®.

V Zašové, 5.5. 2011

 Radek Vaigl
 vedoucí školicího střediska

 Jiří Martinát
 produktový manager

 Prohlášení školené osoby:

 Školený pracovník prohlašuje následující:

 Byl podrobně seznámen s výše uvedenými podmínkami  
 absolvování školení způsobilosti.

 Byl podrobně seznámen s technologiemi ECORAW®,  
 principy jejich montáže a používání.

 Byl podrobně seznámen s technologickými předpisy.

 Převzal  technologické předpisy pro aplikaci školených  
 technologií ECORAW®.

 
 Místo a datum:                 ..................................................................

 Podpis školené osoby:   ...................................................................

Podmínky absolvování školení způsobilosti
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