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Feinoberputz weiss
DIFÚZNE PRIEPUSTNÁ, LÍCNA OMIETKA
ODOLNÁ PROTI POVETERNOSTNÝM VPLYVOM
SO ZVÝŠENOU PEVNOSŤOU

• kvalitná priľ navosť
• nízka miera zmrštenia

Oblasť použitia:

Feinoberputz weiss, všeobecne vhodná na exteriérové a interiérové omietky pri dodržaní
požiadaviek kladených na omietkové systémy podľa DIN 18550 Časť 1. Nie je vhodná ako lícna
omietka pre sadrové a anhydritové omietky a pre omietky triedy PI. Na vyhotovenie hladkých,
jemnozrnných bielych povrchov na štruktúrovaných sanačných omietkach. Feinoberputz weiss
odolný proti poveternostným vplyvom so zvýšenou pevnosťou.
TECHNICKÉ ÚDAJE:

Schnutie:

Doba spracovania: cca. 3 hodiny (pri 23 °C/50 % rel. vlhkosti vzduchu),
Koniec tuhnutia: cca. 7 hodín

Spôsob nanášania:

špachtľovanie alebo striekanie

Hrúbka nanášanej
vrstvy:

max. 5 mm/vrstva

Následná úprava:

Nanesený Feinoberputz weiss chráňte pred mrazom.

Príprava podkladu:

Podklad navlhčite tak, aby sa povrch neleskol, príp. pridajte prísadu koncentrovaná adhézna
emulzia.

Vlastnosti podkladu:

Podklad nesmie obsahovať sadru, musí byť nosný a nesmie obsahovať žiadne separačné
vrstvy.

Teplota spracovania:

od +5 °C do +35 °C

Spotreba:

cca. 1,5 kg/m² pri hrúbke vrstvy 1 mm

Čistenie náradia:

Náradie opláchnite vodou, na zaschnuté zvyšky použite odvápňovač.

Zrnitosť:

00,3 mm

Zmiešavací pomer:

cca. 6 l vody na 25 kg vrece

Dôležité pokyny:

Podklad dobre navlhčite, chráňte ho pre prudkým slnečným žiarením.

Povrchová úprava:

Po vytvrdnutí všetkými bežnými farbami.

KÓD SADRY:

ZP 1 – s nízkym obsahom chrómanov podľa TRGS 613

Skladovanie:

Skladujte v chlade a suchu. V originálnom, neotvorenom obale môžete Feinoberputz weiss
skladovať 12 mesiacov od vyexpedovania bez zníženia akosti.
Dátum spotreby je uvedený na obale .

Likvidácia:

Po stvrdnutí ako sypký stavebný odpad.

Príprava podkladu:

Minerálny podklad musí byť savý, pevný a nosný. Podklad nesmie obsahovať sadru, živice, tuky
a oleje, prach, farby a akékoľvek separačné vrstvy. Cementové lepiace vrstvy, vápenné
a viazacie nátery sa musia ofrézovať alebo otryskať pieskom. Spracúvaný povrch musíte
najskôr namočiť, resp. dobre navlhčiť. Namočenie sa musí vykonať v dostatočnom predstihu
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tak, aby sa v momente nanášania malty neleskol v dôsledku namočenia. Pred aplikáciou malty
sa musia odstrániť všetky miesta so stojacou vodou.
Feinoberputz weiss rozmiešajte s potrebným množstvom vody do podoby homogénnej malty,
nechajte ju vyzrieť 1 minútu a znovu ju krátko premiešajte. Feinoberputz weiss nanášajte ručne
alebo strojovo čo najrovnomernejšie a stiahnite, resp. rozotrite ju na plocho. Hrúbka
Feinoberputz weiss smie byť maximálne 5 mm. Prípadnú ďalšiu potrebnú vrstvu naneste až
potom, ako bude predchádzajúca nanesená vrstva omietky dostatočne pevná a nosná.

Spracovanie:

Dodávaná forma:

25 kg vrece

Tovarové č.: 507402 066 7

40 vriec na palete

FEINOBERPUTZ WEISS 25 KG
BOSTIK DECOR
Malta na báze špeciálneho cementu.

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
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