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Sanierputz standard
SANAČNÁ OMIETKA STANDARD – Na sanáciu muriva
Priepustná, vodu odpudzujúca sanačná omietka na báze trasového cementu s vysokou
priepustnosťou pre vodnú paru.
Oblasť použitia:

Sanierputz standard je minerálna suchá omietková malta pre rekonštrukciu, renováciu a sanáciu
vlhkého muriva. Predovšetkým vhodná na mrazom a soľou poškodené murivo. Pre vnútorné i
vonkajšie použitie i ako podezdívková omietka.

Technické údaje:

Spotreba:
Doba spracovania:
Teplota pri spracovaní:
Množstvo primiešavacej vody:
Farba:
Veľkosť zrna:
Objemová hmotnosť:
Zaťažiteľ nosť:
Pevnosť v tlaku:
Stratový súčiniteľ difúzie vodnej pary:
Hĺbka vniknutia vody do kapilár:

Vlastnosti:

Omietka má veľmi vysokú priepustnosť pre vodnú paru kapacitu uskladnenia solí. Vďaka
riadenej obmedzenej kapilárnej vodivosti chráni povrch omietky proti kondenzovanej vode a
taktiež zamedzuje tvorbe plesní, vyzrážania škvŕn a tepelným stratám.

Príprava podkladu:

Minerálny podklad musí byť savý, pevný a nosný. Podklad musí byť bez sadry, asfaltu, tuku,
olejov, prachu, farieb a ďalších separačných látok.
Vrstvy z cementovej kaše, vápenné alebo spojivové nátery sa musia odstrániť pieskovaním
alebo frézovaním. Správne navlhčený podklad zostáva až do konca aplikácie matne vlhký.
Prípadná stojaca voda musí byť z podkladu odstránená.

Spracovanie:

Soľou napadnutá nenosná omietka musí byť obitá a to najmenej 80 cm nad hranicou viditeľného
presolenia alebo prevlhčenia. Pokiaľ preukazuje murivo silné výkvety soli, doporučuje sa ošetriť
prípravkom Antisulfat. Pokiaľ musí murivo odolávať tlaku vody z druhej strany, musí byť stena
celoplošne izolována prípravkom K11 Flex Schlämme grau alebo systémom AQUASTOPP. Pri
veľmi hladkých podkladoch, podkladoch ošetrených prípravkom Antisulfat alebo izolovaných
podkladoch sa musí najprv naniesť podhoz Spritbewurf. Aplikácia sa vykonáva kvapkovite na
plochu cca 70%.
Sanierputz standard sa zmieša s vodou a dôkladne premieša. Potom sa zmes ponechá cca 3
minúty odstáť a znovu krátko premieša. Spracováva sa vždy celé vrece. Podklad musí byť
najprv sýte namočený. Malta sa nanáša na podklad hladiacou lyžicou alebo strojovo omietacím
zariadením v sile vrstvy 2025 mm. Vrstva omietky musí byť rovnomerná.

Dôležité upozornenie:

Pri spracovaní a následne po dobu min. 24 hodín chráňte materiál pred rýchlym schnutím, ktoré
zapríčiňuje mráz, dážď a priame slnečné žiarenie. Chráňte pred mrazom.

Ďalšie spracovanie:

Ďalšie nátery nanášané na omietku musia prepúšťať vodné pary. Je možné začať spracovávať
min. 24 hodín po omietnutí. Pre dosiahnutie hladkého povrchu môže byť vytuhnutý povrch
omietnutý slabou vrstvou Feinoberputz.

Čistenie pracovných
pomôcok:

Ihneď po použití vodou, po vytuhnutí len mechanicky alebo pomocou Kalklöser.

Skladovanie:

Skladovateľnosť 12 mesiacov od dátumu výroby. Skladovať v uzavretých obaloch v suchu
a chlade. Dátum spotreby ja uvedený na obale výrobku.

cca 24 kg/m2 pri hrúbke vrstvy 20 mm
cca 56 hodín pri +20 oC
+5 až +35oC
cca 6 l/25 kg
šedá
2 mm
cca 1,2 g/ml
po cca 24 hodinách pri +20oC
cca 4,5 N/mm2 (po 28 dňoch)
8,2 µ
3 mm
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Dodávané balenie:

25kgvrece

Ochrana pri práci:

Pre zachádzanie s výrobkom, rovnako ako pre spracovávanie zmesi platí, z dôvodu alkalickej
reakcie, označený „Dráždivý“. Výrobok obsahuje cement. Dráždi oči a pokožku.
Nebezpečenstvo vážnejšieho poškodenia očí. Možná senzibilácia pri kontakte s pokožkou.
Chráňte pred dosahom detí. Zabráňte kontaktu s očami a pokožkou. Pri zasiahnutí očí vyberte
prípadné kontaktné šošovky a dôkladne vypláchnite vodou. Potom konzultujte s lekárom.
Používajte vhodné ochranné rukavice a tesne priľnavé ochranné okuliare.
SANIERPUTZ STANDARD 25 KG
Malta so špeciálnym cementom.

Xi dráždivý
R36/38 Dráždi oči a pokožku
S22 Nevdychujte prach
S24 Zabráňte kontaktu s pokožkou
S26 V prípade kontaktu s očami je potrebné ihneď ich vymyť s veľkým množstvom vody a vyhľadať
lekársku pomoc
S36/37/39 Noste vhodný ochranný odev, rukavice a ochranné prostriedky na oči/tvár
S46 V prípade požitia okamžite vyhľadajte lekársku pomoc a ukážte tento obal alebo označenie
Obsah šesťmocného chrómu je nižší ako 0,0002 %
Len pre profesionálne použitie.
Dovozca : ATRO, spol. s r.o., Rudlovská cesta 64, 974 11 Banská Bystrica Tel: +421 48 412 35 32
Distribútor: AEK, spol. s r.o., Soblahovská 1116/61 Trenčín Tel: +421 32 65 238 98, 0949 389 599
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