O M I E T KO V É M A LT Y

OMIETKOVÁ MALTA ATLAS
Klasická cementová omietka III kat.
• pre ručné alebo strojové omietanie
• vysoká pružnosť
• vysoká pevnosť CS II
• hrúbka vrstvy 6 – 30 mm
• omietanie stien a stropov

TRIEDA REAKCIE NA OHEŇ
PODĽA EURÓPSKEJ
NORMY

VÝROBOK ZHODNÝ
S EURÓPSKOU NORMOU

■■ Určenie

■■ Technické údaje

Vytvára dvojvrstvovú omietku 0 – III kategorie – omietka sa skladá z dvoch vrstiev:
predbežnej vrstvy a vrchnej vrstvy. Dodatočne je možné na nej vykonať stierku z malty
ATLAS REKORD.
Je vhodná pre ručné a strojové omietanie – vyrába sa v dvoch verziach: pre ručné
omietanie alebo pre strojové omietanie (na obale má označenie M).

OMIETKOVÁ MALTA ATLAS sa vyrába vo forme suchej zmesi s podielom
cementu vysokej kvality, kremenných plnidiel a zošľachťujúcich prísad.

Druhy omietaných povrchov – stropy a steny z tehál, bkokov, tvárnic a iných
keramických alebo silikatových materiálov, betónové a porobetónové povrchy,
cementotrieskové dosky, cementové a vápennocementové omietky.

■■ Vlastnosti
Vysoká pevnosť – najvyššia normová kategória CS IV (viac ako 6,0 N/mm²).
Vysoká prídržnosť k podkladom – odporúča sa hlavne pre hladké podklady alebo
podklady s nízkou nasiakavosťou, veľmi dobre sa spája s tehlami, blokami a pod.
Do malty je možné pridať tzv. mrazuvzdorné prostriedky, vďaka ktorým s výrobkom je možné pracovať pri nízkych teplotách (menej ako +5°C) – nový rozsah teplôt
pre použitie malty, spôsob prípravy (zvlášť korekcia zámesovej vody), pracovný postup
a podmienky tuhnutia malty je potrebné určiť podľa pokynov výrobcu prostriedku.
Množstvo mrazuvzdorného prostriedku záleži od obsahu cementu v malte – pomer
cement/plnidlá v OMIETKOVEJ MALTE ATLAS je 1:4.
Upozornenie: Výrobca hmoty nie je zodpovedný za účinky a kvalitu mrazuvzdorných prostriedkov.

Násypná hustota (suchej zmesi)

cca 1,6 kg/dm3

Objemová hustota hmoty (po rozmiešaní)

cca 1,8 kg/dm3

Hustota v suchom stave (po viazaní)

cca 1,8 kg/dm3

Pomer miešania (voda / suchá zmes)

0,13-0,16 l/1 kg
3,25-4,00 l/25 kg

Min./max. hrúbka omietky

6 mm / 30 mm

Teplota prípravy hmoty a podkladu a tiež
okolná teplota

+5 °C až +30 °C

Doba spracovateľnosti

min. 40 minút

Doba zretia

cca 5 minú

■■ Technické požiadavky
Výrobok spĺňa požiadavky PN-EN 998-1. ES prehlásenie o zhode č. 006-1.
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PN-EN 998-1

Priemyselne vyrábana omietková malta s určenými vlastnosťami,
všeobecného použitia (GP), pre interiéry a exteriéry budov.
Reakcia na oheň

A1

Prídržnosť

0,5 N/mm²-FP:B

Pevnosť v tlaku

Kategória CS II
(1,5 – 5,0 N/mm²)

Absorpcia vody - kategória

W1

Súčiniteľ paropriepustnosti

μ 15 / 35

Súčiniteľ tepelnej vodivosti (tabuľková hodnota)

0,93 W / mK (λ10, dry)

Hustota v suchom stave

≤1800 kg/m3

Trvalý úbytok hmoty po cykloch
zmrazovania a rozmrazovania

≤ 3%

Pevnosť. Kategória pevnosti v tlaku po cykloch
zmrazovania a rozmrazovania

CS II

Výrobok má Osvedčenie v rozsahu radiačnej hygiény.

www.atlas.com.pl

O M I E T KO V É M A LT Y

■■ Omietanie
Príprava podkladu

Podklad musí byť suchý, stabilný, rovný a nosný tzn. primerane pevný, zbavený vrstiev,
ktoré môžu oslabiť prídržnosť, hlavne prachu, špiny, vápna, olejov, tukov, vosku, zbytkov
protiadhéznych prostriedkov a farieb. Uvoľnené časti povrchu je potrebné odstrániť pomocou kovovej kefy. Pred omietaním vlákennocementových dosiek musí byť na všetkých
spojoch dosiek pripevnená kovová sieťka. Nárožia a okraje stenných a dverných otvorov
je potrebné zabezpečiť pozinkovanými lištami. V prípade savých podkladoch sa odporúča
ošetriť ich penetračným náterom – emulziou ATLAS UNI – GRUNT.

Príprava malty

Materiál z vreca vsypať do nádoby s odmeraným množstvom vody (pomer uvedený
v Technických údajoch) a miešať rýchlobežným miešadlom (alebo v miešačke na betón),
až vznikne celistvá konzistencia. V prípade strojového omietania – v omietacom agregáte.
Maltu nechať 5 minút odstáť a následne ešte raz premiešať. Malta je vhodná k použitiu
ihneď po premiešaní a svoje vlastnosti si uchováva cca 4 hodiny.

Nanášanie omietky

Omietka sa nanáša v dvoch vrstvách. Aby povrch omietky bol rovný, odporúča sa použiť
vodiace lišty. Lišty sa pripevňujú mechanicky, alebo sa ponárajú do malty (sieťkové lišty).
Najprv sa nanáša predbežná vrstva omietky. Až vrstva uschne, ale ešte nebude úplne
tvrdá, je potrebné vykonať druhú vrstvu. Prvá i druhá vrstva omietky sa nanáša murárskou
lyžicou (alebo omietacím agregátom) rovnomerne na stenu. Prebytok malty sa odporúča
odstraňovať pomocou polystyrénového alebo dreveného hladidla a vhadzovať späť
do nádoby. Čerstvú omietku vyrovnať dlhou latou s využitím vodiacich lišt.

Zatretie omietky

Moment zatretia omietky sa určuje experimentálne, aby nedošlo k nádmernému
vysušovaniu vrchnej vrstvy omietky.Zatieranie sa vykonáva po nanesení dodatočnej,
tenkej vrstvy malty v hrúbke zrna. Práce je potrebné vykonať v súlade s technológiou
omietania, pomocou vhodného pracovného náradia. V prípade, že omietka má byť
podkladom pod keramický obklad, nesmie sa zatierať. V prípade, že na omietku sa má
nanášať sádrová stierka, je potrebné povrch zahladiť polystyrénovým hladidlom.

Ochrana

V priebehu schnutia vnútorných omietok je potrebné zabezpečiť správnu ventiláciu
miestností. Vonkajšie omietky je potrebné chrániť pred príliš rýchlym vysychaním, napr.
zvlhčovať vodou.

■■ Spotreba
Z jedného vreca 25 kg je možné vykonať cca 1,3 – 1,4 m² omietky o
hrúbke 10 mm.

■■ Dôležité dodatočné informácie

• Pomery zámesovej vody je potrebné určiť na základe skúšky, riadiť
sa požadovanou konzistenciou hmoty, druhom podkladu a atmosferickými podmienkami. Použitie nevhodného množstva zámesovej vody spôsobuje zníženie pevnostných parametrov omietky.
• Pracovné náradie umyť čistou vodou ihneď po použití. Obtiažne odstraniteľné zbytky zaschnutej hmoty umyť prostriedkom
ATLAS SZOP.
• Dráždivý – prípravok obsahuje cement. Dráždi dýchacie cesty a pokožku. Riziko vážneho poškodenia očí. Môže vyvolať precitlivenosť
pri styku s pokožkou. Uchovávať mimo dosah detí. Nevdychovať
prach. Pri zasiahnutí očí okamžite dôkladne vypláchnuť veľkým množstvom vody a vyhľadať lekársku pomoc. Používať vhodný ochranný
odev, ochranné rukavice a ochranné okuliare alebo tvárový štít. Pri
požití okamžite vyhľadať lekársku pomoc a ukázať tento obal alebo
označenie. Postupovať v súlade s kartou bezpečnostných údajov.
• Výrobok prepravovať a skladovať v hermeticky uzavretých vreciach,
v suchých podmienkách (najlepšie na paletách). Chrániť pred vlhkosťou. Doba skladovania za podmienok zhodných s uvedenými požiadavkami je 12 mesiacov od dátumu výroby uvedeného na obale.
Obsah rozpustného chrómu (VI) v hotovej hmote výrobku ≤ 0,0002 %.

■■ Balenie
Papierové vrecia: 25 kg a 30 kg (strojová omietka)
Paleta: 1050 kg vo vreciach po 25 kg, 1080 kg vo vreciach po 30 kg
Tieto informácie sú iba základnými pokynmi týkajúcimi sa použitia
výrobku. Práce s výrobkom je potrebné vykonať v súlade s bezpečnostnými predpismi a stavebnými skúsenosťami. S vydaním tejto
technickéj karty všetky predchádzajúce sú neplatné.
Dátum aktualizácie: 11.08.2009

Maľovanie

Omietnuté steny je možné natierať ľubovoľnými fasadnými farbami (napr. ATLAS ARKOL
S, ATLAS ARKOL N, ATLAS FASTEL-NOVA a ATLAS ARKOL E.). Maliarské práce je možné
začať po 2 – 6 týždňoch po omietaní (v závislosti od druhu farby a farebného odtieňa).
Iba maľovanie silikatovou farbou ATLAS ARKOL S je možné začať po uschnutí omietky,
min. po 48 hodinách.

katalóg technických kariet

OMIETKOVÉ ZMESI

JADROVÁ CEMENTOVÁ OMIETKA ATLAS
Spojovacia vrstva v 2- a 3- vrstvových omietkach

• zvyšuje priľnavosť omietky k podkladu
• odporúčaná pod cementové a cementovo-vápenné omietky
• znižuje materiálové náklady omietkárskych prác
• najvyššia normová kategória odolnosti
• pre mechanické a ručné nakladanie

TRIEDA REAKCIE NA OHEŇ
PODĽA EURÓPSKEJ
NORMY

VÝROBEK JE V SOULADU
S EVROPSKOU
NORMOU

■ Určenie

■ Technické údaje

Tvorí priľnavú vrstvu v technológii dvoj alebo trojvrstvových omietok – nakladanú
priamo na podklad, pred vykonaním vrchného nanesenia z cementových a vápennocementových omietok.
Výborne spolupracuje s omietkovými maltami ATLASA:
- omietkovou maltou,
- ľahkou cementovo-vápennou omietkou.
Znižuje náklady vykonania dvoj alebo trojvrstvových omietok – nahrádza drahšie
omietky na etape vykonávanie jadrovej omietky.
Je prispôsobená k ručnému a strojnému omietaniu – používanie omietkových agregátov umožňuje veľmi rýchly postup prác.

JADROVÁ CEMENTOVÁ OMIETKA ATLAS je vyrobená v podobe suchej
zmesi najvyššej kvality cementového spojiva, kremencových prísad
a zušľachťujúcich prísad, ktoré spôsobujú jej tvárnosť a uľahčujú spracovanie.

Druhy omietaných podkladov – stropy a steny z tehál, tvárnic a iných tohto typu
keramických alebo silikátových materiálov; povrchy z betónu, plynobetónu, drevotrieskových dosák, cementovej a vápennocementovej omietky..

■ Vlastnosti
Vysoká odolnosť – najvyššia normová kategória CS IV (viac než 6,0 N/mm²) – jadrová
omietka je vhodným podkladom pod vrchnú vrstvu, je vykonaná dokonca aj z omietok s vysokou odolnosťou - je odolná voči zmrašťovaciemu napätiu, ktoré vzniká behom viazania
tohto typu mált.
Je vysoko priľnavé k podkladu – odporúča sa najmä k hladkým podkladom alebo
podkladom s nízkou nasiakavosťou, pevne sa spája s tehlami, blokmi. atď.
Do malty sa môžu pridávať tzv. prípravky proti mrazu, ktoré umožňujú vykonávanie prác pri nízkej teplote tzn. nižšej než +5 °C – nový teplotný rozsah používania malty, spôsob jej prípravy (najmä úpravu množstva pridávanej vody), zásady
vykonávanie prác a podmienky viazania malty, je potrebné prijať v súlade s pokynmi
výrobcu prípravku. Množstvo pridávaného prípravku proti mrazu závisí od obsahu
cementu v malte - pomer cement/prísada v JADROVEJ CEMETOVEJ OMIETKE ATLAS
vynáša 1:4
Pozor. Výrobca malty nie je zodpovedný za vyvolané účinky a kvalitu použitých prísad
proti mrazu.

www.atlas.com.pl

Násypná hustota (suchej zmesi)

cca. 1,57 kg/dm³

Objemová hustota zmesi
(po vymiešaní)

cca. 2,06 kg/dm³

Hustota v suchom stave
(po zviazaní)

cca. 1,6 kg/dm³

Objemová hustota zmesi
(po vymiešaní)

0,22 l / 1 kg

Hrúbka jadrovej omietky 5 mm

cca. 4 mm

Teplota prípravy malty podložia a okolia
v priebehu prác

od + 5 °C do + 25 °C

Doba dozrievania

cca. 5 minút

Doba spracovateľnosti

cca. 2 hodiny

cca. 6,5 l / 30 kg

■ Technické požiadavky
JADROVÁ CEMENTOVÁ OMIETKA ATLAS spĺňa požiadavky PN-EN
998-1. Prehlásenie o zhode EU č. 111.
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PN-EN 998-1

V podniku vyrábaná omietková malta so stanovenými vlastnosťami, všeobecného určenia (GP), pre používanie vo vnútri aj zvonka.
Reakcia na oheň - trieda

A1

Priľnavosť, FP:B

0,5 N/mm²

Kategória pevnosti v tlaku

CS IV

Kategória absorpcie vody spôsobenej kapilárnym vzlínaním

W1

Súčiniteľ priepustnosti vodnej pary, μ

22

Súčiniteľ tepelnej vodivosti (tabuľková
hodnota)

0,83 W/mK (λ10, dry)

Hustota brutto v suchom stave

≤ 1800 kg/m3

Trvanlivosť – úbytok zmesi po cykloch zamrazovania a odmrazovania, %

≤3

Trvanlivosť – kategória pevnosti v tlaku po
cykloch zamrazovania a odmrazovania

CS IV

OMIETKOVÉ ZMESI

■ Omietanie
Príprava podkladu

Podklad musí byť suchý, stabilný, rovný a nosný, tzn. dostatočne pevný, očistený
z vrstiev, ktoré môžu znížiť priľnavosť malty, najmä z prachu, špiny, vápna, olejov, mastnôt, vosku, zvyškov antiadhéznych prípravkov a farieb. Slabo spojené časti povrchu
treba vykuť, a voľné alebo ľahko odpadávajúce prvky treba odstrániť drôtenou kefou.
Hrany styku drevotrieskových a cementových dosák je potrebné pred omietaním
zosilniť pásmi z nehrdzavejúcej kovovej siete. Rohy a okraje pri okenných a dverových
otvoroch je potrebné zabezpečiť osadením pozinkovaných oceľových profilov. Ak je potrebná
redukcia nasiakavosti podložia, odporúča sa používanie emulzie ATLAS UNI-GRUNT.

Príprava malty

Materiál vysypte z vreca do čistej nádoby s odmeraným množstvom vody (pomer je
uvedený v Technických údajoch) a vymiešajte vŕtačkou s miešacím nástavcom (alebo
v miešačke betónu), až kým získa jednoliatu konzistenciu. V prípade strojného omietania - v omietacom agregáte. Vymiešanú maltu odložte na 5 minút a opätovne ju vymiešajte.
Malta je vhodná k použitiu hneď po vymiešaní a je potrebné ju využiť v priebehu 2 hodín

Vykonanie jadrovej omietky

Malta sa nanáša rovnomernou vrstvou o hrúbke cca 4 mm, ručne alebo pri pomoci
stroja, na príslušne pripravené podložie. Získané podložie sa nesmie vyrovnávať ani
zahládzať. Ponechať do vstupného viazania (viac hodín), po ktorom sa môže začať
nakladanie príslušnej štukovej vrstvy omietky.

Ošetrovanie

Počas vysychania je potrebné zaistiť dobrú ventiláciu miestností. Jadrovú omietku vykonávanú vonku je potrebné chrániť pred príliš rýchlym vysychaním.

■ Spotreba
Spotreba jadrovej omietky závisí od toho, s akou dôkladnosťou podložie
bude ňou pokryté. Pri vykonaní jadrovej omietky na celom povrchu
sa spotrebuje cca 8 kg suchej zmesi na 1 m2.

■ Dôležité dodatočné informácie
• Pomer pridávanej vody je nutné korigovať pri pomoci malty,
druhom podložia a atmosférickými podmienkami. Používanie
nesprávneho množstva vody k príprave zmesi spôsobuje zníženie parametrov odolnosti omietky.
• Nástroje je potrebné čistiť hneď po využití čistou vodou. Ťažko
odstrániteľné zvyšky viazanej malty sa odstraňuje prípravkom
ATLAS SZOP.
• Prípravok je dráždivý - obsahuje cement. Pôsobí dráždivo na dýchacie
cesty a kožu. Existuje riziko vážneho poškodenia očí. Môže spôsobiť alergiu v kontakte s kožou. S ohľadom na svoju konzistenciu
– prášok, prípravok môže mechaniky dráždiť oči a dýchacie cesty.
Chráňte pred deťmi. Nevdychujte prach. Zanečistené oči okamžite prepláchnite veľkým množstvom vody a vyhľadajte lekársku
pomoc. Noste príslušný ochranný odev, príslušné ochranné rukavice a okuliare alebo ochranu tváre. V prípade prehltnutia okamžite vyhľadajte lekársku pomoc – lekárovi ukážte obal alebo etiketu.
Postupujte v súlade s Kartou charakteristiky.
• Maltu prevážajte a prechovávajte v tesne uzavretých vreciach,
v suchých podmienkach (najlepšie na paletách). Chráňte pred
vlhkom. Doba použiteľnosti malty v podmienkach, ktoré sú v súlade
s uvedenými požiadavkami vynáša do 12 mesiacov od dátumu
výroby umiestenej na obale. Obsah rozpustného chrómu (VI)
v hotovej zmesi výrobku ≤ 0,0002 %.

■ Balenie
Papierové vrecia 30 kg
Paleta: 1080 kg vo vreciach 30 kg
Tieto informácie sú iba základnými pokynmi pre použitie výrobku,
práce s výrobkom je potrebné vykonať v súlade s bezpečnostnými
predpismi a stavebnými skúsenosťami. Všetky predošlé technické
listy sa dňom publikácie tohto technického listu stávajú neplatné.
Dátum aktualizácie: 2010-12-23

Katalog technických listov
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ATLAS REKORD
Biela, cementová stierka
• na bielom cemente
• stierkovanie stien a stropov
• na typické minerálne podklady
• obsahuje jemné zrno – do 1 mm
• spevnený mikrovláknami

TRIEDA REAKCIE NA OHEŇ
PODĽA EURÓPSKEJ
NORMY

VÝROBOK ZHODNÝ
S EURÓPSKOU NORMOU

■■ Určenie

■■ Technické údaje

Vyhladzuje povrchy stien – jemné zrno (do 1 mm) dovoľuje získať veľmi hladký povrch.
Zahladzuje tenkovrstvové omietky – vykonané na klasických omietkach a tiež
na omietkach v zatepľovacích systémoch (nie je súčasťou zatepľovacích systémov).
Zlepšuje kvalitu poškodených cementových a vápennocementových omietok
a betónových podkladov.
Je treťou, zahladzujúcou vrstvou pre nové omietky.

ATLAS REKORD sa vyrába vo forme suchej zmesi s podielom bieleho
cementu vysokej kvality, zošľachťujúcich prísad a kremennej drti
o maximálnej hrúbke zrna 1 mm.

Druhy omietaných povrchov – cementové a vápennocementové omietky, betón..

■■ Vlastnosti
Biela farba – vyrába sa na báze bieleho cementu, môže veľmi dobre nahradzovať
sádrové stierky v miestach náchylných na poškodenie tzn. na vonkajšich stenách
a v mokrých miestnostiach.
Odolný voči mikroprasklinám – obsahuje špeciálne mikrovlákna, ktoré dodatočne
spevňujú jeho štruktúru.
Je hydrofóbny – obsah hydrofóbnych prostriedkov znížuje savosť, pritom neobmedzuje
paropriepustnosť.

Násypná hustota (suchej zmesi)

cca 1,25 kg/dm3

Objemová hustota hmoty (po rozmiešaní)

cca 1,3 kg/dm3

Hustota v suchom stave (po viazaní)

cca 1,3 kg/dm3
0,28-0,32 l/1 kg

Pomer miešania (voda / suchá zmes)

2,80-3,20 l/10 kg
7,00-8,00 l/25 kg

Min./max. hrúbka omietky

1 mm/10 mm

Teplota prípravy hmoty a podkladu a tiež okolitá
teplota

+5 °C až +25 °C

Doba spracovateľnosti

cca 2 hodiny

Otvorená doba

cca 25 minút

Doba zretia

cca 5 minút

■■ Technické požiadavky
Výrobok spĺňa požiadavky PN-EN 998-1. ES prehlásenie o zhode č. 025.
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PN-EN 998-1

Priemyselne vyrábaná omietková malta s určenými vlastnosťami (OC), pre
interiéry a exteriéry budov.
Reakcia na oheň

A1

Prídržnosť

0,5 N/mm²-FP:B

Pevnosť v tlaku

Kategória CS II
(1,5 – 5,0 N/mm²)

Absorbcia vody - kategória

W1

Vodopriepustnosť skúšana po cykloch zretia
(ml/cm² po 48 hodinách)

≤1

Súčiniteľ paropriepustnosti

μ 15 / 35

Súčiniteľ tepelnej vodivosti (tabuľková hodnota)

0,93 W / mK (λ10, dry)

Hustota v suchom stave

≤1800 kg/m3

Pevnosť. Prídržnosť po cykloch zretia

0,5 N / mm² - FP:B

Pevnosť skúšana po cykloch zretia
(ml/cm² po 48 hodinách)

≤1

Výrobok má Osvedčenie v rozsahu radiačnej hygiény.
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■■ Omietanie
Príprava podkladu

Podklad musí byť suchý, stabilný, rovný a nosný tzn. primerane pevný, zbavený vrstiev,
ktoré môžu oslabiť prídržnosť, hlavne prachu, špiny, vápna, olejov, tukov, vosku, zbytkov
olejovej a emulznej farby. Uvoľnené časti povrchu je potrebné odstrániť pomocou
kovovej kefy. V prípade savých podkladoch sa odporúča ošetřit ich penetračným
náterom – emulziou ATLAS UNI – GRUNT.

■■ Spotreba
Priemerná spotreba je 1,5 kg malty na 1 m² povrchu, pri hrúbke vrstvy 1 mm.

■■ Dôležité dodatočné informácie

V priebehu schnutia omietky vo vnútri budovy je potrebné zabezpečiť správnu
ventiláciu a prevetrávanie miestností. Omietku chrániť pred prievanom.Vonkajšie
omietky je potrebné chrániť pre príliš rýchlym vysychaním a atmosferickými zrážkami.

• Pomery zámesovej vody je potreba určiť na základe zkúšky, riadiť
sa požadovanou konzistenciou hmoty, druhom podkladu a atmosferickými podmienkami. Použitie nevhodného množstva zámesovej vody spôsobuje zníženie pevnostných parametrov omietky.
• Pracovné náradie umyť čistou vodou ihneď po použití. Obtiažne
odstranitelné zbytky zaschnutej hmoty umyť prostriedkom ATLAS SZOP.
• Dráždivý – prípravok obsahuje cement. Dráždi dýchacie cesty a pokožku.
Riziko vážneho poškodenia očí. Môže vyvolať precitlivenosť pri
styku s pokožkou. Uchovávať mimo dosah detí. Nevdychovať
prach. Pri zasiahnutí očí okamžite dôkladne vypláchnuť veľkým
množstvom vody a vyhľadať lekársku pomoc. Používať vhodný
ochranný odev, ochranné rukavice a ochranné okuliare alebo tvárový
štít. Pri požití okamžite vyhľadať lekársku pomoc a ukázať tento obal
alebo označenie. Postupovať v súlade s kartou bezpečnostných údajov.
• Výrobok prepravovať a skladovať v hermeticky uzavretých vreciach, v suchých podmienkach (najlepšie na paletách). Chrániť pred
vlhkosťou. Doba skladovania za podmienok zhodných s uvedenými
požiadavkami je 12 mesiacov od dátumu výroby uvedeného na obale.
Obsah rozpustného chrómu (VI) v hotovej hmote výrobku ≤ 0,0002 %.

Maľovanie

■■ Balenie

Príprava malty

Materiál z vreca vsypať do nádoby s odmeraným množstvom vody (pomer uvedený
v Technických údajoch) a miešať rýchlobežným miešadlom (alebo v miešačke na betón), až
vznikne celistvá konzistencia. Maltu nechať 5 minút odstáť a následne ešte raz premiešať.
Malta je vhodná k použitiu ihneď po premiešaní a svoje vlastnosti si uchováva cca 2 hodiny.

Nanášanie omietky

Omietka sa rovnomerne nanáša nerezovým hladidlom . V priebehu prác nanášanú maltu
zahladzovať. Odporúča sa najprv vyplniť veľké úbytky. Spôsob úpravy povrchu: ľahko
zahladiť filcovým hladidlom, alebo po uschnutí zatrieť brusným papierom. Otvorený čas
práce je závislý od savosti podkladu, okolnej teploty a konzistencii malty.

Ochrana

Omietnuté steny je možné natierať ľubovoľnými fasádnymi farbami (napr. ATLAS ARKOL
S, ATLAS ARKOL N, ATLAS FASTEL-NOVA a ATLAS ARKOL E.). Maliarské práce je možné
začať po 2 – 6 týždňoch po omietaní (v závislosti od druhu farby a farebného odtieňa).
Iba maľovanie silikátovou farbou ATLAS ARKOL S je možné začať po uschnutí omietky,
min. po 48 hodinách.

Papierové vrecia: 10 kg, 25 kg
Paleta: 1100 kg vo vreciach po 10 kg, 1050 kg vo vreciach po 25 kg
Tieto informácie sú iba základnými pokynmi týkajúcimi sa použitia
výrobku. Práce s výrobkom je potrebné vykonať v súlade s bezpečnostnými
predpismi a stavebnými skúsenosťami. S vydaním tejto technickéj karty
všetky predchádzajúce sú neplatné.

katalóg technických kariet
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ATLAS REKORD ŠEDÝ
Šedá cementová stierka
• stierkovanie stien a stropov z tehál, tvárnic a betónu
• na typické minerálne podklady
• vyrovnávanie omietnutých stien
• obsahuje jemné zrno – od 1 do 2 mm
• spevnený mikrovláknami
TRIEDA REAKCIE NA OHEŇ
PODĽA EURÓPSKEJ
NORMY

VÝROBOK ZHODNÝ
S EURÓPSKOU
NORMOU

 Určenie

 Technické údaje

Zlepšuje kvalitu poškodených cementových a vápennocementových omietok a
betónových podkladov.
Pre stierkovanie stien, stĺpov, prvkov železobetónových konštrukcií.
Je treťou, zahladzujúcou vrstvou pre nové omietky.
Zahladzuje tenkovrstvové omietky – vykonané na klasických omietkach a tiež na
omietkach v zatepľovacích systémoch (nie je súčasťou zatepľovacích systémov).
Odporúča sa pre vlhké miestností ako napr. kuchyne, kúpelne, práčovne, bazény.
Vyhladzuje povrchy stien – jemné zrno s priemerom do 0,2 mm dovoľuje získať veľmi
hladký povrch.

ATLAS REKORD SZARY (ŠEDÝ) sa vyrába vo forme suchej zmesi s podielom
šedého cementu vysokej kvality, zošľachťujúcich prísad a kremennej
drti o maximálnej hrúbke zrna 0,2 mm.

Druhy omietaných povrchov – cementové a vápennocementové omietky, betón,
neomietnuté múry z tehál a tvárnic.

 Vlastnosti
Odolný voči mikroprasklinám – obsahuje špeciálne mikrovlákna, ktoré dodatočne
spevňujú jeho štruktúru.
Je hydrofóbny – obsah hydrofóbnych prostriedkov znížuje savosť, pritom neobmedzuje
paropriepustnosť.

Násypná hustota (suchej zmesi)

cca. 1.25 kg/dm3

Objemová hustota hmoty (po rozmiešaní)

cca. 1.3 kg/dm3

Hustota v suchom stave (po zviazaní)

cca. 1.3 kg/dm3

Pomer miešania (voda / suchá zmes)

0,28 ÷ 0,32 l/1 kg
7,00 ÷ 8,00 l/25 kg

Min./max. hrúbka omietky

1 mm / 10 mm

Teplota prípravy hmoty a podkladu a tiež okolitá
teplota

od + 5 °C do + 25 °C

Doba zretia

cca. 5 minút

Doba spracovateľnosti

cca. 2 hodiny

Otvorený čas

cca. 25 minút

 Technické požiadavky
ATLAS REKORD SZARY (ŠEDÝ) splňa požiadavky PN-EN 998-1. Prehlásenie
o vlastnostiach č. 025-1/CPR.
0767

PN-EN 998-1:2012
(EN 998-1:2010)

Jednovrstvová omietková malta priemyselnej
výroby (OC)

Pre vonkajšie použitie,
na múry, stropy, stĺpy,
priečky

Reakcia na oheň- trieda

A1

Prídržnosť po požadovaných cykloch zretia

≥ 0,3 N/mm² - FP:B

Pevnosť v tlaku

3,5 ÷ 7,5 N/mm²

Absorpcia vody

W1

Vodopriepustnosť po cykloch zretia

≤1 ml/cm²
[po 48 hodinách]

Súčiniteľ paropriepustnosti μ

15/35
tabuľková hodnota
(EN 1745:2002 tab.A.12)

Súčiniteľ tepelnej vodivosti (λ10, dry)

0,83 W/mK
tabuľková hodnota
P=50%
(EN 1745:2002 tab.A.12)

Celková hustota v suchom stave

≤1800 kg/m³

Pevnosť. Prídržnosť po požadovaných cykloch
zretia

≥ 0,3 N/mm² - FP:B

Pevnosť. Vodopriepustnosť po požadovaných
cykloch zretia

≤1 ml/cm² [po 48
hodinách]

Uvoľňovanie/Obsah nebezpečných látok

viz: Karta
bezpečnostných údajov

Výrobok má Osvedčenie v rozsahu radiačnej hygiény.
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 Omietanie
Príprava podkladu

Podklad musí byť suchý, stabilný, rovný a nosný tzn. primerane pevný, zbavený vrstiev,
ktoré môžu oslabiť prídržnosť, hlavne prachu, špiny, vápna, olejov, tukov, vosku, zbytkov
olejovej a emulznej farby. Uvoľnené časti povrchu je potrebné odstrániť pomocou kovovej kefy. V prípade savých podkladoch sa odporúča ošetřit ich penetračným náterom
– emulziou ATLAS UNI – GRUNT.

Príprava malty

Materiál z vreca vsypať do nádoby s odmeraným množstvom vody (pomer uvedený v
Technických údajoch) a miešať rýchlobežným miešadlom (alebo v miešačke na betón), až
vznikne celistvá konzistencia. Maltu nechať 5 minút odstáť a následne ešte raz premiešať.
Malta je vhodná k použitiu ihneď po premiešaní a svoje vlastnosti si uchováva cca 2 hodiny.

Stierkovanie

Stierka sa rovnomerne nanáša nerezovým hladidlom . V priebehu prác nanášanú maltu
zahladzovať. Odporúča sa najprv vyplniť veľké úbytky. Spôsob úpravy povrchu: ľahko
zahladiť filcovým hladidlom, alebo po uschnutí zatrieť brusným papierom. Otvorený čas
práce je závislý od savosti podkladu, okolnej teploty a konzistencii malty.

Ochrana

V priebehu schnutia omietky vo vnútri budovy je potrebné zabezpečiť správnu ventiláciu a prevetrávanie miestností. Omietku chrániť pred prievanom.Vonkajšie omietky je
potrebné chrániť pre príliš rýchlym vysychaním a atmosferickými zrážkami. Odporúča
sa je zvlhčovať vodou v priebehu viazania, prípadne ešte raz zahladiť

Maľovanie

Vrstva stierky sa nemusí natierať. Omietnuté steny je možné natierať ľubovoľnými fasádnymi farbami (napr. ATLAS ARKOL S, ATLAS ARKOL N, ATLAS FASTEL-NOVA, ATLAS SALTA
a ATLAS ARKOL E.). Pre zlepšenie užitných parametrov povrchu (obmedzenie ušpinenia
a predlženie pevnosti) je možné použiť hydrofobizačný prostriedok ATLAS SILSTOP. Je
potrebné vopred urobiť skúšku za účelom overenia, či povrch sa natiera rovnomerne.
Maliarské práce je možné začať po 2 – 6 týždňoch po omietaní (v závislosti od druhu farby
a farebného odtieňa). Iba maľovanie silikátovou farbou ATLAS ARKOL S je možné začať po
uschnutí omietky, min. po 48 hodinách a maľovanie silikónovými farbami FASTEL NOVA
a SALTA po 5 dňoch. Hydroizoláciu typu WODER je možné nanášať už po dvoch dňoch.

 Spotreba
Priemerná spotreba je 1,5 kg malty na 1 m² povrchu, pri hrúbke vrstvy
1 mm.

 Dôležité dodatočné informácie
• Pomery zámesovej vody je potreba určiť na základe zkúšky, riadiť sa
požadovanou konzistenciou hmoty, druhom podkladu a atmosferickými podmienkami. Použitie nevhodného množstva zámesovej vody
spôsobuje zníženie pevnostných parametrov omietky.
• Omietku nenanášať na plochy vystavené silnému slnečnému žiareniu.
• Povrchy poblíž pracovného miesta je potrebné chrániť pred znečistením.
• Pracovné náradie umyť čistou vodou ihneď po použití. Obtiažne odstranitelné zbytky zaschnutej hmoty umyť prostriedkom ATLAS SZOP.
• Dráždivý – prípravok obsahuje cement. Dráždi dýchacie cesty a pokožku. Riziko vážneho poškodenia očí. Môže vyvolať precitlivenosť pri
styku s pokožkou. Uchovávať mimo dosah detí. Nevdychovať prach.
Pri zasiahnutí očí okamžite dôkladne vypláchnuť veľkým množstvom
vody a vyhľadať lekársku pomoc. Používať vhodný ochranný odev,
ochranné rukavice a ochranné okuliare alebo tvárový štít. Pri požití
okamžite vyhľadať lekársku pomoc a ukázať tento obal alebo označenie.
Postupovať v súlade s kartou bezpečnostných údajov.
• Výrobok prepravovať a skladovať v hermeticky uzavretých vreciach, v
suchých podmienkach (najlepšie na paletách). Chrániť pred vlhkosťou.
Doba skladovania za podmienok zhodných s uvedenými požiadavkami je 12 mesiacov od dátumu výroby uvedeného na obale. Obsah
rozpustného chrómu (VI) v hotovej hmote výrobku ≤ 0,0002 %.

 Balenie
Papierové vrecia: 10 kg, 25 kg
Paleta: 1100 kg vo vreciach po 10 kg, 1050 kg vo vreciach po 25 kg
Informácie uvedené v Technickej karte sú iba základnými pokynmi
týkajúcimi sa použitia výrobku. Práce s výrobkom je potrebné vykonať
v súlade s bezpečnostnými predpismi a stavebnými skúsenosťami. S
vydaním tejto Technickej karty všetky predchádzajúce sú neplatné.
Datum aktualizácie: 03.06.2014
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ĽAHKÁ STROJOVÁ OMIETKA ATLAS
Vápennocementová omietka III kat.
• pre ručné alebo strojové omietanie
• ľahká omietka – obsahuje perlit
• vysoká vydatnosť – od 11 kg/m²/cm
• hladká – hrúbka zrna do 0,5 mm
• ľahko spracovateľná

TRIEDA REAKCIE NA OHEŇ
PODĽA EURÓPSKEJ
NORMY

VÝROBOK ZHODNÝ
S EURÓPSKOU NORMOU

■■ Určenie

■■ Technické údaje

Odporúča sa pre omietanie porobetónu v interiéroch – v miestnostiach s priemernou
vlhkosťou vzduchu, a tiež v kuchyňach a kúpeľňach.
Vytvára omietku III kategórie – môže sa používať ako klasická dvochvrstvová omietka
skládajúca sa s predbežnej vrstvy a vrchnej vrstvy, ako podkladová alebo vrchná omietka.
Určená pre ručné a strojové omietanie – použitie omietacích agregátov umožňuje
veľmi rýchle vykonanie omietky.

ĽAHKÁ VÁPENNOCEMENTOVÁ OMIETKA ATLAS sa vyrába vo forme suchej
zmesi s podielom cementu vysokej kvality, vápna, kremenných plnidiel,
perlitu a zušlechťujúcich prísad.

Druhy omietaných povrchov – podklady so zvýšenou tepelnou izoláciou: porobetón, povrchy z betónu, plynobetónu, cementotrieskové dosky, cementové
a vápennocementové omietky.

Násypná hustota (suchej zmesi)

cca 1,2 kg/dm3

Objemová hustota hmoty
(po rozmiešaní)

cca 1,2 kg/dm3

Hustota v suchom stave (po viazaní)

cca 1,25 kg/dm3

Pomer miešania (voda / suchá zmes)

■■ Vlastnosti
Zvýšená vydatnosť – vďaka špeciálne opracovanej receptúre zaistuje cca 50% väčšiu
vydatnosť ako klasické cementové omietky.
Vysoká prídržnosť k podkladom – vďaka obsahu vápna dôkladne vyplňa všetky
nerovnosti múru, utesňuje ho a veľmi dobre sa spája s tehlami, blokami a pod.
Veľmi dobre prenáša napätie – vďaka obsahu vápna je pružná, sama sa chráni pred
praskaním.
Umožňuje použiť väčšie vzďálenosti medzi vertikálnymi dilatáciami – v porovnáni
s cementovými omietkami.
Obmedzuje savosť múru – tesnosť vápennocementovej omietky chráni múr pred
vsiakovaním vody do jej štruktúry a zabezpečuje ju pred škodlivým vplivom napr. pred
biologickou koróziou.
Veľmi dobre sa spracováva – vďaka obsahu vápna sa ľahko pripravuje a nahadzuje.
Ľahko sa nanáša a zatiera – malá objemová hmotnosť spôsobuje, že omietka
je pohodlná pri práci.
Je paropriepustná – vrstva omietky nebráni paropriepustnosti múru z pórovitých
materiálov ako napr. porobetón.

Predbežná vrstva: 7,8-9,0 l/30 kg
Vrchná vrstva: 6,0-7,8 l/30 kg

Vydatnosť

1000 kg omietky = cca 900
l malty

Max. hrúbka zrna

0.5 mm

Min./max. hrúbka omietky

5 mm / 30 mm

Teplota prípravy hmoty a podkladu a tiež
okolná teplota

+5 °C až +30 °C

Doba spracovateľnosti

cca 2 hodiny

■■ Technické požiadavky
Výrobok splňa požiadavky PN-EN 998-1. ES prehlásenie o zhode č. 101.
08

PN-EN 998-1

Priemyselne vyrábana ľahká omietková malta (LW) s určenými
vlastnosťami, pre ručné a strojové spracovanie vnútorných omietok
Reakcia na oheň

A1

Prídržnosť

0,5 N/mm²-FP:B

Pevnosť v tlaku

Kategória CS II

Apsorbcia vody - kategória

NPD

Súčiniteľ paropriepustnosti

W1

Water vapour permeability coefficient, µ

µ15

Súčiniteľ tepelnej vodivosti (tabuľková hodnota)

0,80 W / mK (λ10)

Hustota v suchom stave

≤ 1300 kg/m3

Výrobok má Osvedčenie v rozsahu radiačnej hygiény.

■■ Omietanie
Príprava podkladu

Podklad musí byť suchý, stabilný, rovný a nosný tzn. primerane pevný, zbavený vrstiev,
ktoré môžu oslabiť prídržnosť, hlavne prachu, špiny, vápna, olejov, tukov, vosku, zbytkov
protiadhéznych prostriedkov a farieb. Uvoľnené části povrchu je potrebné odstraniť pomocou kovovej kefy. Pred omietaním vlákennocementových dosák musí byť na všetkých
spojoch dosák pripevnená kovová sieťka. Nárožia a okraje stenných a dverných otvorov
je potrebné zabezpečiť pozinkovanými lištami. V prípade savých podkladoch sa odporúča
je ošetriť penetračným náterom – emulziou ATLAS UNI – GRUNT. Priamo pred omietaním
sa odporúča podklad zvlhčiť vodou a následne vykonať predbežnou vrstvu omietky.

Nanášanie omietky

Omietka sa nanáša omietacím agregátom, prispôsobeným k hotovým maltám. Malta
sa nahadzuje na steny pomocou striekacej pištoli vertikálnymi pásmi shora nadol.
Pištol je treba viesť rovnomerne a zachovávať stejnú vzďalenosť od omietanej steny.
V prípade ručného omietania používať murársku lyžicu.

Vyrovnávanie omietky

Nanesenú maltu vyrovnať H – latou a nechať predbežne zviazať. Čerstvú omietku
je možné vyrovnať dĺhou latou až do rovného povrchu.

Zatretie omietky

Moment zatretia omietky sa určuje experimentálne, aby nedošlo k nádmernému
vysušovaniu povrchu omietky. Zatieranie sa vykonáva po nanesení dodatočnej, tenkej
vrstvy malty o hrúbke zrna. Práce je potrebné vykonať v súlade s technológiou omietania,
pomocou vhodného pracovného náradia. V prípade, že omietka má byť podkladom pod
keramický obklad, nesmie sa zatierať. V prípade, že na omietku se má nanášať sádrová
stierka, je potrebné povrch zahladiť polystyrénovým hladidlom.

Ochrana

V priebehu schnutia vnútorných omietok je potrebné zabezpečiť správnu ventiláciu
miestností.

Maľovanie

Omietnuté steny je možné natierať ľubovoľnými fasadnými farbami (napr. ATLAS ARKOL
S, ATLAS ARKOL N, ATLAS FASTEL-NOVA a ATLAS ARKOL E.). Maľarské práce je možné
začať po 2 – 6 týždňoch po omietaní (v závislosti od druhu farby a farebného odtieňa).
Iba maľovanie silikatovou farbou ATLAS ARKOL S je možné začať po uschnutí omietky,
min. po 48 hodinách.

■■ Spotreba
Priemerná spotreba je od 11 kg na 1 m² povrchu, pri hrúbke vrstvy 10 mm.

■■ Dôležité dodatočné informácie

• Pomery zamesovej vody je potreba určiť na základe zkúšky, riadiť
sa požadovanou konzistenciou hmoty, druhom podkladu a atmosferickými podmienkami. Použitie nevhodného množstva zámesovej vody spôsobuje zníženie pevnostných parametrov omietky.
• Pracovné náradie umyť čistou vodou ihneď po použití. Obtiažne
odstranitelné zbytky zaschnuté hmoty umyť prostriedkom ATLAS SZOP.
• Dráždivý – prípravok obsahuje cement. Dráždí dýchacie cesty a pokožku. Riziko vážneho poškodenia očí. Môže vyvolať
precitlivenosť pri styku s pokožkou. Uchovávať mimo dosah
detí. Nevdychovať prach. Pri zasiahnutí očí okamžite dôkladne
vypláchnuť veľkým množstvom vody a vyhľadať lekársku pomoc.
Používať vhodný ochranný odev, ochranné rukavice a ochranné
okuliare alebo tvárový štít. Pri požití okamžite vyhľadať lekársku
pomoc a ukázať tento obal alebo označenie. Postupovať v súlade
s kartou bezpečnostných údajov.
• Výrobok prepravovať a skladovať v hermeticky uzavretých vreciach,
v suchých podmienkách (najlepšie na paletách). Chrániť pred vlhkosťou.
Doba skladovania za podmienok zhodných s uvedenými požiadavkami
je 12 mesiacov od dátumu výroby uvedeného na obale. Obsah rozpustného chrómu (VI) v hotovej hmote výrobku ≤ 0,0002 %.

■■ Balenie
Papierové vrecia: 30 kg
Paleta: 1080 kg vo vreciach po 30 kg
Tieto informácie sú iba základnými pokynmi týkajúcimi sa použitia
výrobku. Práce s výrobkom je potrebné vykonať v súlade s bezpečnostnými
predpismi a stavebnými skúsenosťami. S vydaním tejto technickéj karty
všetky predchádzajúce sú neplatné.
Datum aktualizácie: 11.08.2009
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