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KALK HAFTPUTZ
Vápenná přilnavá omítka

Barvy

Informace o výrobku
960.1 – 960.3

z přírodních
a
nejedovatých surovin

 Kalk Haftputz je vápenná přilnavá
omítka, která má mnohostranné využití.
Vylepšená receptura je vhodná pro
interiérové prostory. Jemná zrnitost až
1,4 mm. Obzvlášť snadno zpracovatelná a
strukturovatelná. Po zatuhnutí vodě odolná.
 Použití:
Ve vnitřních prostorech na všech pevných,
lehce savých podkladech jako minerální
omítky, sádrokartonové desky, beton. Díky
vysoké alkalitě (pH 13) působí omítka
přirozeným způsobem fungicidně a tím je
vhodná zejména např. do koupelen nebo
podobných vlhkých prostor.
 Vlastnosti:

















prášek míchatelný s vodou
střední struktura omítky
difúzní,snadno zpracovatelná
lehce strukturovatelná
následný krycí nátěr je zbytečný
přirozeně bílá jemnou mramorovou
moučkou, bez titanově bílé
téměř bez zápachu
ideální podklad pro stěnové lazurové
techniky
vhodné také jako přilnavá omítka pro
Tadelakt- Marocký štuk
mimořádně vhodná při sanaci starých
staveb
lze bezproblémově přetřít hustou
vápennou barvou
žádná čekací doba u čerstvých
dodatečně omítnutých míst. Je možné
nanášení na čerstvou, lehce nasáknutou
omítku
všechny obsažené látky mají přírodní
původ
neobsahuje konzervační látky
lze tónovat až do 5% pravými zemními
a vápennými pigmenty

 Složení:
Křemenný písek, mramorová moučka,
mramorový vápenný hydrát, celulóza,
kaolín.
 Přípravné práce:
Podklad musí být čistý, suchý, pevný, bez
mastnot a bez obsahu pronikajících
barevných látek.
 Silně savé, různě savé a lehce
 pískující podklady předběžně natřít
základním Kaseinovým nátěrem
 důkladně omýt nebo jinak odstranit
staré nátěry klihovou barvou a jiné
křídující, popř. narušené staré nátěry.
 Z podkladu důkladně omýt zbytky
lepidla z tapet.
 Důkladně smést pískující podklady.
 Z povrchu omítky mechanicky
odstranit pojivová obohacení a slinuté
vrstvy.
 Z betonu odstranit zbytky
odbedňovacího oleje.
 Odstranit uvolněné části omítky a zdi,
vyspravit je stejným materiálem.
 Pronikající a barvící látky obsažené
v podkladu musí být před
zpracováním omítky uzavřeny
šelakovým izolačním základem
(výrobek č. 234).
 Namíchání omítky:
Prášek rozmíchat silným míchadlem
v daném množství čisté, studené vody.
Nejméně 15 minut nechat bobtnat a
před zpracováním ještě jednou dobře
zamíchat. Namíchanou omítku lze
několik týdnů skladovat v uzavřených
nádobách.
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 Základní ošetření:
Lehce, jakož i silně pískující, příp. různě savé
podklady (např. hliněné omítky, sádrokarton)
musejí být předběžně ošetřeny Kaseinovým
základním nátěrem (výrobek č. 145).
 Zpracování:
Teplota při zpracování min. 8oC.
Pomocí hladítka natáhnout a podle přání
strukturovat. Po zavadnutí je možné Kalk
Haftputz rozetřít hladítkem s houbovitou
pryží nebo houbou. Max. tloušťka nánosu:
8 mm
 Tónování:
Tónování lze provést bezproblémově až do
5% všemi půdními, minerálními a
spinelovými pigmenty (výjimka: nepoužívat
Cassler braun a Rebschwarz). U jiných
pigmentů se musí dávat pozor na jejich
vápennou stálost.
Pigmenty vmíchat do materiálu před
rozmícháním přilnavé vápenné omítky bez
hrudek přímo do usazené vody, příp.
k dotónování s trochou vody přimíchat do
hotové omítky.
 Doba zasychání:
Lze přetřít nejdříve po 24 hodinách na mm
tloušťky nánosu.
 Spotřeba:
2 kg prášku na m2 při hladkém podkladu a
tloušťku nánosu něco nad tloušťku jejího
zrna. Přesné údaje spotřeby je nutné zjistit na
objektu.
 Velikost balení:
Výrobek č. 960.1 2,5 kg –na objednání
Výrobek č. 960.2 10 kg - na objednání
Výrobek č. 960.3 25 kg
ceny dle aktuálního ceníku

 Potřebné množství vody:
0,23 – 0,26 l / 1 kg prášku
V podstatě se výrobek na místě nastaví
vodou na konzistenci vhodnou pro
nanesení na daný podklad, to znamená,
že v daném případě se množství vody
ještě nepatrně zvýší.
 Likvidace zbytků výrobku
Zbytky výrobku nelít do odpadních vod,
nýbrž v zaschlém stavu přidat
k domovnímu odpadu. Prázdný obal
odevzdat do sběrny surovin.
 Čištění nářadí:
Okamžitě po práci umýt vodou.
 Označení:
Xi, dráždivá

 Pokyny pro bezpečnost:
Obsahuje hydroxid vápenatý.
Výrobek dráždí oči, pokožku a sliznice.
Při styku s pokožkou omýt velkým
množstvím vody. Při kontaktu s očima
vymývat několik minut při otevřeném
očním víčku pod tekoucí vodou. Při
trvajících obtížích vyhledat lékaře.
Skladovat mimo dosah dětí. Možnost
výskytu alergií na přírodní látky.

 Skladování:
Je-li prášek skladován v suchu a chráněn před
mrazem vydrží nejméně 2 roky.

Popsané údaje byly zjištěny podle nejnovějšího stavu nám předložených zkušeností. Kvůli metodám zpracování a
vlivům životního prostředí, jakož i různých povah podkladů musí být vyloučena závaznost pro všeobecnou právní
platnost jednotlivých doporučení. Před použitím musí zpracovatel vyzkoušet výrobek, zda je vhodný na účel
použití (zkušební nátěr).
Při novém vydání nebo změně výrobku ztrácí text svou platnost
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