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Oblast použití: Vodou ředitelná vápenná kaše na bázi bílého vána se zvýšeným dezinfekčním účinkem a vysokou 
prodyšností. K nátěrům a desinfekci všech venkovních i vnitřních minerálních podkladů. K 
omezení tvorby plísní v obytných místnostech, skladech potravin atd.
Malířské práce: Smíchejte 1 díl vápna, v závislosti na pórovitosti podkladu, se 2–3 díly čisté vody. 
Důkladně promíchejte. Chcete-li zvýšit odolnost proti oděru a snadné zpracování, doporučuje se 
přídavek lněného oleje max. 150 ml na 1 balení. Výroba malty: Míchací poměr pro omítku a maltu 
(Sumpfkalk:písek = 3:10). Pro vyšší pevnost malty lze přidat 1 díl cementu.

Vlastnosti: • Vysoká propustnot pro vodní páry
• Minerální, matný charakter povrchu
• Bez biocidů

Zpracování:

      

Technická data
Číslo výrobku 23116
Způsob balení

Množství na balení 10 l /Bal.
Balení na paletě 36 Množ./Pal.
Barva Bílá
Spotřeba ca. 0,2 l/m²/A.

Materiálové složení: • Vzdušné vápno.
• Bez syntetických přísad

Podklad: Všechny minerální a savé povrchy. Podklad musí být pevný a zbavený kontaminací. Není vhodný 
pro organické a nesavé podklady, stejně jako lepidlo a latexové barvy

Příprava podkladu: Nenosné staré omítky a nátěry musí být odstraněny.

Informace o zpracování: Mezi nátěry nutno dodržet dobu schnutí minimálně 12 hodin.Pro zvýšení odolnosti proti 
povětrnostním a průmyslovým vlivům doporučujeme použít přípravek PP 301 Hydrosol. 
Nenatírané plochy je nutné zakrýt proti potřísnění, popřípadě hned za mokra odstranit.Výrobek 
lze nanášet štětkou nebo stříkáním, způsobem mokré do mokrého, neboli celou pohledovou 
plochu bez přerušení práce. Doporučujeme provést 2 - 4 tenkovrstvé nátěry při vhodně zvoleném 
naředění podle nasákavosti podkladu a způsobu aplikace.

Jistota kvality: Produkt podléhá pravidelné kontrole ve vlastních laboratořích tak i zároveň pravidelné kontrole v 
nezávislích státních zkušebnách.

Skladování: V neotevřeném originálním obale uloženém v suchu na dřevěném roštu v uzavřené místnosti s 
normální vzdušnou vlhkostí (max. 65 %) a v teple (max. +30 °C).

Doba skladování: Minimální doba 60 měsíců v originálních obalech v chladném a nemrznoucím prostředí.
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Všeobecné informace: Tento list nahrazuje všechna předchozí vydání. A jen tato verze je platná.
Informace uvedené v tomto technickém listu představují současný stav našich znalostí a 
praktických zkušeností.
Informace byla poskytnuta s maximální snahou o korektnost. HASIT s.r.o. však nenese 
odpovědnost za její správnost a úplnost a současně nenese odpovědnost za rozhodnutí uživatele. 
Informace sama o sobě tak nevytváří jakýkoli právní závazek nebo jakékoliv jiné doplňkové 
povinnosti. Zákazník je povinen zkontrolovat výrobek a nezávisle posoudit jeho vhodnost pro 
zamýšlené použití.
Naše produkty podléhají stejně jako všechny obsažené suroviny nepřetržitému sledování, čímž je 
zaručena konstantní kvalita.
Služba našeho technického poradenství je k dispozici pro dotazy týkající se použití, zpracování a 
prezentaci našich výrobků.
Náš technický poradenský servis je Vám k dispozici pro Vaše dotazy ohledně použití a 
zpracování, jakož i ohledně předvedení našich výrobků. Aktuální stav našich technických listů 
naleznete na naší domovské internetové stránce, příp. si je můžete vyžádat v příslušné obchodní 
pobočce.


