
 

 
 

Technický list 07.86 Přísada do omítky proti vlhkosti  

 

Výrobek   Jednosložkový multifunkční přípravek, určený pro cementové a 
vápennocementové omítky, spárovací a injektáží malty. Pro přípravu 
sanačních omítek na vlhké zdivo a zdivo s vysokým obsahem 
výkvětotvorných solí (do vlhkosti zdiva 10% hmot.). 
 

Vlastno sti   � Zlepšuje zpracovatelnost, usnadňuje nanášení; 
� Zvyšuje odolnost omítek proti mrazu a vlhkosti; 
� Zcela nahrazuje vápno, zvyšuje přilnavost omítek k podkladu;  
� Umožňuje volnou difuzi vodních par; 
� Snižuje riziko výskytu mokrých map, plísní a výkvětů; 
� Zvyšuje možnost použití širší frakce písků; 
� Zvyšuje životnost vápenných a vápennocement. omítek a injektážních malt; 
� Ve vápenno-cementových omítkách zcela nahrazuje vápno; 
 

Použití   - Vhodný pro všechny typy cementových, vápennocementových a 
  vápenných omítek, sanačních omítek a injektážních malt; 
- Vhodný pro vápennocementové omítky a pro spárování. 

   
Balení   Láhev 1l, kanystr 5l 
Barva   Nažloutlá 

      
Technické údaje       

Konzistence  - kapalina 
Hustota  kg/l 1,01   

Obsah chloridů  % 0  
Provzdušnění  % 10 - 40  

Aplikační teplota  °C +5 / +25  
Zpracovatelnost malty  hodin max. 1 (při teplotě 20 až 25°C) 

Možnost přetírat  dny 14 - 28 (dle teploty podkladu, okolního vzduchu a 
relat.vlhk) 

Skladovatelnost  měsíce 12 (při teplotách od +5°C do +35°C, chránit 
před mrazem a přímým slunečním zářením!) 

Dávkování  l 0,5 – 1,0 (na 50 kg suché směsi - cement a vápno) 
Doporučená tl. omítky  mm 25 – 30 (nad úrovní terénu ve třech vrstvách) 
Doporučená tl. omítky  mm 45 - 50 (pod úrovní terénu ve třech vrstvách) 

   
Omezení   Nestanoveno – používat pro daný účel. 

 
Příprava sana ční sm ěsi   Cement, zdící písek – frakce 0-2 mm nebo0-4 mm pro štukové omítky (tzv. 

fajnová), Pro spárovací malty (tl. spáry do 4 mm) frakce 0-1 mm. Maltovou 
směs nutno připravovat strojním zařízením. 
 

Podklad   Sanovaný podklad musí být soudržný, dokonale zbavený původní omítky, 
veškerých nečistot a prachu. 
 

Pokyny   Starou omítku je nutno celoplošně odstranit na původní zdivo až do výše cca 
100 cm nad hranici vzlínající vlhkosti. Ložné i svislé spáry zdiva je třeba 
mechanicky vyškrábnout do hloubky cca 2 cm. Poškozené zdící prvky nutno 
opravit zdící maltou nebo zcela nahradit. Přísadu přidáváme současně se 
záměsovou vodou nebo ihned po ní, za stálého míchání přidáváme písek, 
cement a případně vápno. 
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Upozorn ění  Výrobek není při daném použití nebezpečný, doporučujeme používat 
ochranné pracovní prostředky. 

Čišt ění  Materiál: voda 
Ruce: mýdlo a voda, reparační krém na ruce 

Bezpečnost   Viz «Bezpečnostní list 07.86». 
Aktualizace   Aktualizováno dne: 23.06.2008 Vyhotoveno dne: 19.01.2005 

    
Uvedené informace a poskytnuté údaje spočívají na naší vlastní zkušenosti, výzkumu a objektivním testování a 
předpokládáme, že jsou spolehlivá a přesná. Přesto však firma nemůže znát nejrůznější použití, kdy bude výrobek aplikován, 
ani použité metody aplikace, proto neposkytuje za žádných okolností záruku nad rámec uvedených informací, co se týče 
vhodnosti výrobků pro určitá použití ani na postupy použití. Každý uživatel je povinen se přesvědčit o vhodnosti použití 
vlastními zkouškami. Pro další informace prosím kontaktujte naše technické oddělení. 

 


