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Technický list 

Mozaiková omítka 

 

 

 

� k okamžitému použití 

� vysoce odolná proti mechanickému poškození a povětrnostním vlivům 

� elastická a propustná pro vodní páru 

� široká nabídka barevným kombinací 

 

 

 

� ke zhotovování dekorativních barevných omítek 

� vnější i vnitřní použití, především pak soklové části budov, okenní a dveřní rámy, schodiště… 

� není vhodná k použití na vodorovné plochy v exteriéru 

 

 

 

� omítka na bázi akrylátové disperse s obsahem barevných písků 

 

 

 

� propustnost pro vodní páru   V1 ( >150g/m
2
.d) 

� pronikání vody v kapalném stavu  W2 (≤0,5 a >0,1kg/m
2
.h

0,5
) 

� soudružnost     >0,3 MPa 

� zrnitost      1-1,6mm 

� orientační spotřeba    cca 4kg/m
2
 

� doba schnutí     cca 3dny  

 

POUŽITÍ 

SLOŽENÍ 

VLASTNOSTI 

TECHNICKÉ ÚDAJE 
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� podklad musí být pevný, suchý, rovný, čistý zbavený prachu a nesoudržných částí 

� podklad musí být dostatečně vyzrálý 

� takto upravený podklad je potřeba opatřit penetračním nátěrem a nechat zaschnout 

min.24hod. 

 

 

 

� důkladně rozmíchejte obsah nádoby 

� používejte pouze nerezové nářadí 

� omítku nanášejte nerezovým hladítkem v tloušťce 1,5násobku tloušťky zrna 

� nezpracovávat na přímém slunci či při vysoké vlhkosti 

� omítku nekropte ani nepolévejte 

DŮLEŽITÉ: 

• materiál lze zpracovávat pouze v suchých podmínkách při teplotě podkladu a vzduchu od +5
°
C 

do +25
°
C. 

• do výrobku není dovoleno přimíchávat žádné další materiály 

• po otevření obsah balení co nejdříve spotřebujte 

• pouze vyprázdněné a čisté obaly mohou být předány k recyklaci. 

 

 

 

� při styku s pokožkou omyjte vodou a mýdlem, podrážděná místa ošetřit vhodným 

regeneračním krémem 

� při zasažení očí vypláchněte pod tekoucí vodou cca 15min, následně vyhledejte lékařskou 

pomoc 

� při požití vypláchněte dutinu ústní, vypijte sklenici vody a vyhledejte lékařskou pomoc 

� při nadýchaní je potřeba je potřeba postiženého dopravit mimo kontaminované prostředí a 

v případě potřeby se poradit s lékařem. 

 

 

PŘÍPRAVA PODKLADU 

ZPRACOVÁNÍ 

PRVNÍ POMOC 
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� S 2  Uchovávejte mimo dosah dětí. 

� S 24/25  Zamezte styku s kůží a očima. 

� S 26  Při zasažení očí okamžitě důkladně vypláchněte vodou a vyhledejte lékařskou 

                        pomoc. 

� S 37  Používejte vhodné ochranné rukavice. 

� S 46  Při požití okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc a ukažte tento obal nebo 

                      označení. 

 

 

 

� skladujte v dobře uzavřeném originální balení na suchém a stinném místě při teplotě od +5
°
C 

do +25
°
C. 

� doba skladovatelnosti je 12 měsíců od data výroby. 

 

 

 

� 10kg nebo 20kg 

� plastové vědro 

BEZPEČNOST A HYGIENICKÉ PŘEDPISY 

SKLADOVÁNÍ 

BALENÍ 


