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SPRITZBEWURF
PODHOZ OMIETKY – Pre sanáciu muriva
Polymerom modifikovaný podhoz omietky s vysokou priľnavosťou na problematické podklady
Oblasť použitia:

Spritzbewurf predstavuje ideálny nosič omietky na minerálnych podkladoch, ktorý po vytuhnutí
zaisťuje priľnavé a pevné spojenie medzi podkladom a vrchnou omietkou. Najmä vhodné na
problematické podklady, ktoré by inak pre omietanie neboli vôbec vhodné

Vlastnosti :

Vynikajúca priľnavosť na minerálny podklady a po pridaní HaftemulsionKonzentrat i na hladké,
nenasákavé, zuhoľnateľné a zvetralé podklady. Spritzbewurf vytvára nasiakavý podklad pre
následujúcu vrchnú sanačnú omietku ako napr. HEY´DI Sanierputz alebo Trasszementmörtel. Po
vytuhnutí je proti mrazu a posypovej soli odolný.

Technické
údaje:

Spotreba:
34 kg/m2
Doba spracovania:
cca 2 hodiny pri +20 oC
Teplota pri spracovaní:
+5 až +30oC
Miešací pomer:
24 litre/25 kg v závislosti na požadovanú konzistenciu
(pre lepšiu priľnavosť doporučujeme pridať 30% HaftemulsionKonzentrat do primiešavanej vody)
Pevnosť v ťahu za ohybu (po 28 dňoch): cca 7 N/mm2
Pevnosť v tlaku (po 28 dňoch):
cca 26 N/mm2
Začiatok doby tuhnutia (pri +20oC):
po cca 3 hodinách
Koniec doby tuhnutia (pri +20oC):
po cca 5 hodinách

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 zostává až do
konca aplikácie matne vlhký. Prípadne stojaca voda musí byť z podkladu odstránená.

Spracovanie:

Množstvo miešacej vody pripraviť do čistej nádoby, pridať Spritzbewurf a dôkladne premiešať, pokiaľ
sa nedosiahne homogénna konzistencia bez žmolkov. Materiál sa môže nahadzovať murárskou
lyžicou alebo strojovo. Pri strojovom spracovaní by konzistencia mala byť o niečo redšia. Nástrek sa
nanáša na plochu cca 70%. U problematických podkladov (ako napr. zmiešané murivo) sa nástrek
nanáša vždy celoplošne.

Dôležité
upozornenie:

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

Ďalšie
spracovanie:

Podľa spôsobu aplikácie je možné
Trasszementmörtel) po 24 hodinách.

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.

ďalšiu

vrstvu

nanášať

(sanačnou

omietkou

alebo

Dátum spotreby ja uvedený na obale výrobku.
Dodávané
balenia:

25kg vrece

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 vážnějšieho
poškodenia očí. Možná senzibilácie pri kontakte s pokožkou. Chráňte pred dosahom detí. Zabráňte
kontaktu s očami a pokožkou. Pri zasiahnutí očí vyberte prípadné kontaktné šošovky a dôkladne
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vypláchnite vodou. Potom konzultujte s lekárom. Používajte vhodné ochranné rukavice a tesne
priľnavé ochranné okuliare.
SPRITZBEWURF 25 KG
Malta so špeciálnym cementom.

Xi dráždivý
R38 Dráždi pokožku
R41 Riziko vážneho poškodenia očí
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

AEK , s.r.o., Soblahovská 1116/61, 911 01 Trenčín, tel.fax.+421 32 65 238 98, emal: aek@aek.sk
IČO: 36762458, IČ DPH SK2022364102, Zápis v OR Okresného súdu v Trenčíne, oddiel Sro, Vložka č.17720/R

