SE 510 SISI VITAL
Silikón/silikátová omietka

Oblasti použitia: Paropriepustná silikón-silikátová štrukturálna priemyselne vyrábaná omietka na silikónovej a silikátovej báze v
ihneď použiteľnom stave. So zvýšenou odolnosťou proti poveternostným vplyvom. V rôznych štruktúrach,
zrnitostiach a farebných odtieňoch podľa vzorkovníka výrobcu. Ako konečná povrchová úprava vonkajších a
vnútorných starých a nových omietok a zatepľovacích systémov (ETICS).
Vlastnosti:

 Vynikajúce spracovanie
 Odolnosť voči poveternostným vplyvom
 Paropriepustnosť
 Vysoká vodeodpudivosť
 Vhodná pre ETICS (zatepľovací systém)

Materiálové
zloženie:

 Draselné vodné sklo
 Emulzia silikónovej živice
 Disperzné spojivo
 Minerálne plnivo

Expedícia:

V PE recyklovatelných nádobách o obsahu 25 kg.

Podklad:

Musí byť rovný, nosný, suchý, bez prachu a nečistôt.

Príprava
podkladu:

Príprava
materiálu:

Spracovanie:

Podmienky pri
spracovaní:

Konečná
úprava:

Nerovnosti je nutné vopred vyrovnať (jadrovú omietku je potrebné najprv zrovnať škrabkou). Betónové podklady
nie je nutné penetrovať. Ostatné minerálne podklady je potrebné penetrovať min. 5 hodín pred nanášaním
omietky prípravkom Pudzgrund Prémium. Sadrokartóny natrieť neriedeným prípravkom Pudzgrund Prémium,
spoje medzi doskami zo sadrokartónu natrieť 2x.
Pred použitím a pri riedení (podľa potreby), je nutné hmotu dôkladne premiešať, najlepšie elektrickým miešadlom.
Podľa potreby je možné hmotu riediť vodou. Maximálne 2%.

Štrukturálne omietky nanášame podľa veľkosti zrna oceľovým hladítkom. Škrabanú (Rillenstruktur) omietku
nanášame buď vodorovne, zvisle, prípadne krúživým pohybom plastovým hladítkom. Zrnitú omietku (Kornstruktur)
nanášame krúživým pohybom plastovým hladítkom. Omietku pre povrchovú úpravu valčekom (Rollen) nanášame
oceľovým hladítkom a štruktúru tvarujeme (napr. pomocou reliéfnych valčekov ). Používame čisté nehrdzavejúce
náradie a nádoby. Jednotlivé pohladové plochy nanášame bez prerušenia „čerstvé do čerstvého“, čím sa
vyhneme stopám po lešení a odlišnej štruktúre.
Výrobok nespracovávať pri teplotách vzduchu a podkladu pod +5ºC a vyššej ako 30°C (pri teplotách nad 25°C
doporučujeme plochu zatieniť), za silného vetra, dažďa, vysokej vlhkosti a silného slnečného svitu na omietané
plochy! Podmienky platia i pre dobu schnutia.
Štruktúra omietky sa vytvára pohybmi plastovým hladítkom prípadne reliefnym valčekom.

Dôležité
upozornenie:

Dodatočné pridávanie kameniva a prísad do hotovej maltovej zmesi je neprípustné!

Kvalita:

Je nepretržite sledováná vlastným laboratóriom.

Skladovanie:

Minimálna doba 12 mesiacov v pôvodných dobře uzavretých obaloch v chlade. Chrániť proti mrazu. Dátum
výroby je uvedený na obale.

SE 510 SISI VITAL
Silikón/silikátová omietka

Prvá pomoc:
Prvá pomoc:

Pri zásiahnutí očí vymývajte 10 - 15 minut velkým množstvom vody, pri zásahu kože vyzlečte zasiahnutý odev a
kožu umyte veľkým množstvom vody a mydlom. Ak sa prejavia zdravotné problémy alebo v prípade pochybností
vždy vyhľadajte lekárské ošetrenie a lekárovi predložte k nahliadnutiu obal alebo etiketu.
Technické parametre:

Spôsob balenia:

kg/ Bal:
Zrnitosť:

25 kg
0 - 1 mm

Štruktúra:

Rollen

Sporteba:

2,0 kg/m

Pokyny pre
spotrebu:
Upozornenie:

2

0 – 1,5 mm
Korn

0 – 2 mm
Korn

2

2,4 kg/m

3,0 kg/m

0 – 3 mm
Korn

2

0 – 2 mm
Rillen

2

4,0 kg/m

0 – 3 mm
Rillen

2

3,0 kg/m

4,0 kg/m

2

Údaje o spotrebe nie sú smerodatné hodnoty a závisia na podklade a technike spracovania.

Údaje uvedené v tomto technickom liste obsahujú všeobecné informácie a smernice pre spracovávanie a zodpovedajú
naším súčastným znalostiam a zkúsenostiam. Odchýlky sa môžu vyskytnúť v závistlosti na zpôsobe práce, podkladu a
poveternostných vplyvoch. V prípade potreby žiadajte našu technickú a poradenskú službu.

