FEIN-Kalkputz 162
Jemná vápenná omietka - štuk
Oblasti použitia:

Ako jemná vápenná omietka (štuk) pre povrchovú úpravu všetkých typov jadrových omietok
predovšetkým vo vnútorných aj vnútorných priestoroch.

Vlastnosti:

Vynikajúce spracovanie
Veľmi dobrá priľnavosť
Vysoký výkon
Biela barba

Materiálové zloženie:

Hydrát
Biely cement
Kvalitné piesky
Organické podiely ≤ 1%

Expedícia:

Podklad:

Príprava podkladu:

Príprava materiálu:

V papierových vreciach hmotnosti 30 kg.

Musí byť suchý, bez prachu a nečistôt.
Hladké plochy vopred zdrsniť mriežkovou škrabkou. V prípade teploty vzduchu nad +25°C
podklad navlhčiť vodou.
Hladké plochy najprv zdrsniť mriežkovou škrabkou.
1 vrece 30 kg FEIN-Kalkputz 162 rozmiešame s cca 12L vody (pitná voda alebo voda podľa STN
EN 1008) elektrickým miešadlom alebo kontinuálnou miešačkou. Dodatočné pridávanie plnív a
prísad k hotovej maltovej zmesi je neprípustné! Nemiešajte s inými materiálmi.

Spracovanie:

Omietka sa nanáša ručne na podklad plastovým alebo oceľovým hladítkom a pri začiatku
tuhnutia sa povrch upraví hubkou alebo filcom. Hrúbka vrstvy omietky max. 2 mm.

Podmienky pri spracovaní:

Nespracovávať pri teplotách vzduchu a podkladu pod +5 °C ! Počas tuhnutia chrániť omietnuté
plochy pred vysokými teplotami (umelé vykurovanie, priame slnečné žiarenie) a mrazom.

Konečná úprava:

Povrch sa upravuje filcovaním.

Dôležité upozornenie:

Pri aplikácii omietok je potrebné dodržiavať pokyny a zásady podľa STN EN 13914-1 (2).

Kvalita:

Je nepretržite sledovaná vlastným laboratóriom.

Skladovanie:

Minimálna doba 9 mesiacov. Pri skladovaní je nutné chrániť pred pôsobením vody a vysokej
relatívnej vlhkosti vzduchu (najviac 65 %)!. Dátum výroby je uvedený na obale.

Bezpečnostné pokyny:

Maltová zmes dráždi oči a kožu. Nebezpečenstvo podráždenia pri styku s kožou - u citlivých
osôb môže vyvolať alergické ochorenie kože. Pri práci zamedziť styku malty s kožou a očami.
Vdychovaniu prachu zabráňte používaním vhodných ochranných pomôcok. Používajte vhodný
ochranný odev, rukavice a v prípade potreby ochranné okuliare alebo tvárový štít. Uchovávajte
mimo dosah detí !

Prvá pomoc:

Pri kontakte s očami je potrebné ich vymývajte 10 - 15 minút veľkým 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 lekárske ošetrenie a lekárovi
predložte k nahliadnutiu obal alebo etiketu.
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FEIN-Kalkputz 162
Jemná vápenná omietka - štuk
Technické parametre:
Spôsob balenia:

kg/ Bal:

30 kg

Zrnitosť:

0 – 0,5 mm
2

Spotreba:

cca 2,7kg / m / 2mm

Výdatnosť:
Pokyny pre spotrebu:

22L / 30kg
Údaje o spotrebe nie sú smerodajné hodnoty a závisia na podklade a technike spracovania.
3

Objemová hmotnosť v suchom
stave:

1300 - 1650 (kg/m )

Pevnosť v tlaku:

CSI
2

Prídržnosť:

≥0,1 (N/mm )

Kapilárna nasiakavosť:

W0

Súčiniteľ priepustnosti vodnej
pary :

≤ 21

Súčiniteľ tepelnej vodivosti :

≤0,67 (W/m.K)

Reakcia na oheň:

A1

Trvanlivosť
(zmrazovanie/rozmrazovanie):

min.10 cyklov
GP

Klasifikácia (EN 998-1):
Upozornenie:

Údaje uvedené v tomto technickom liste obsahujú všeobecné informácie a smernice pre
spracovávanie a zodpovedajú naším súčasným znalostiam a skúsenostiam. Odchýlky sa môžu
vyskytnúť v závislosti od spôsobu práce, podkladu a poveternostných vplyvoch. V prípade
potreby žiadajte našu technickú a poradenskú službu.
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