
HRÚBKA VRSTVY

8-30 mm

Určenie
Vykonávanie jednovrstvových omietok –v interiéroch budov, v miestnostiach 
s normálnou vlhkosťou vzduchu, ako aj v kuchyniach, kúpeľniach, sa odporúča 
na steny aj stropy. 
Údržbárske a opravárenské prace - spracovanie zárubne počas montáže alebo 
výmeny okien, dverí a parapetní, ako aj doplnenie väčších úbytkov (do 3 cm 
hĺbky) a vyplnenie brázd na stenách a stropoch.
Prispôsobená k ručnému nanášaniu – doba spracovania je prispôsobená k 
ručnej technológii vykonávania sadrových omietok.
Druhy omietaných podkladov – stropy a steny z tehál, tvárnic a iných tohto 
typu keramických alebo silikátových materiálov; povrchy z betónu a pórovitého 
betónu.
Druhy vrstiev konečnej úpravy – sadrové povrchové hladené vrstvy, keramické 
obklady, maliarske nátery a tapety.

Vlastnosti
Jednovrstvová omietka – ekonomická, rýchla a jednoduchá vo vykonávaní, 
nevyžaduje žiadne dodatočné končiace práce, hneď sa získava rovný a veľmi 
hladký povrch.
Široký rozsah používania – hrúbka omietky už od 8 mm, maximálna hrúbka 
omietky na stropoch 15 mm, a na stenách 30 mm.
Optimálny čas spracovania 120±15 min – umožňuje pohodlné nakladanie a 
ukončenie povrchu omietky.
Vysoká efektivita – rozhodne väčšia ako v prípade použitia tradičných cemen-
tových alebo vápennocementových omietok.
Odolný voči praskaniu spôsobenému zmrašťovaním počas viazania a vy-
sychania. 
Zaisťuje priaznivú mikroklímu v miestnostiach – má priaznivý vplyv na zdravie 
a sebavedomie užívateľov.

 

Technické údaje
ATLAS SOLARIS sa vyrába v podobe suchej zmesi na základe syntetickej sadry, 
minerálnych plnív a modifikátorov. 

Násypná hustota(suchej zmesi) cca. 0,8 kg/dm³

Objemová hustota zmesi (po 
vymiešaní)

cca. 0,95 kg/dm³

Pomer miešania pre použitie voda / 
suchá zmes

cca. 0,6 l / 1 kg
cca. 15 l / 25 kg

Min. / max. hrúbka omietky 
na stropoch

8 mm / 15 mm

Min. / max. hrúbka omietky 
na stenách

8 mm / 30 mm

Priľnavosť ≥ 0,3 N/mm²

Teplota prípravy hmoty, ako aj 
podkladu a okolia počas prác

od +5°C do +25°C

Vlhkosť v miestnosti počas prác do 70% 

Doba spracovateľnosti 120±15 minút

Doba pripravenosti k práci cca. 30 minút

Spotreba
Priemerná spotreba je cca 0,85 kg omietky/ 1 m2/ 1 mm hrúbky vrstvy.

Balenie
Papierové vrecia 25 kg. 
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Krok 1
PRÍPRAVA PODKLADU
Pred pristúpením k omietaniu je potrebné venovať čas príprave pod-
kladu.  Veľký vplyv na jeho stav majú tri faktory: kvalita prevedenia 
výmurovky, stárnutie konštrukcie a tiež správne prevedené opravy 
prípadného poškodenia podkladu. Rovnako ako u všetkých staveb-
ných podkladov, povrch pod ručnú sadrovu omietku musí byť pevný, 
nosný, čistý, primerane savý a predovšetkým rovný. Podklad pod ATLAS 
GIPS SOLARIS musí byť: 
• Rovný, tzn. dostatočne pevný a vyzretý.  Doba zretia betónových 

podkladov je minimálne 28 dní.
• Pevný. Oklopaním pomocou ostrého náradia preveríme pod-

klad. Zistíme, či je dostatočne pevný a nosný.  Keď v priebehu tej-
to skúšky zistíme akékoľvek drolenie, musíme odstrániť slabú vrst-
vu až do pevného podkladu.  V prípade, že to neurobíme, nová 
omietka pravdepodobne odpadne spolu so slabou podkladnou 
vrstvou. Dôležité je tiež overenie stavu špár.  Musíme z nich od-
strániť starú, droliacu sa maltu a vyplniť ich novou maltovou zme-
sou. Práce je potrebné urobiť najneskôr tri týždne pred omietaním.  
Suchý. Vlhkosť nesmie byť vyššia než 3%.

• Čistý. Znečistenie ako napr.: výkvety, mastné škvrny, prach a tiež zbytky 
starých maliarských náterov môžu spôsobiť odpadnutie omietky od 
podkladu.  Pre čistenie podkladu stačí obyčajná štetka, špachtľa ale-
bo drôtený kartáč, ale často je potrebné predsa len použiť špeciálne 
technológie alebo chemické prostriedky. Napríklad k likvidácii povlakov 
organického pôvodu použijeme vždy fungicidný preparát.

• Napenetrovaný. Savosť overujeme napr. zvlhčením povrchu maliar-
ským štetcom namočeným vo vode.  Vysoká savosť podkladu, ktorá 
sa prejavuje rýchlou zmenou farby podkladu zo svetlej na tmavú, 
spôsobí príliš rýchle odsatie vody z nanášanej omietky.  Takýto pod-
klad je potrebné ošetriť penetračním náterom ATLAS UNI-GRUNT. 
Penetracia je nutná tiež pre vyrovnanie savosti v prípadoch, pokiaľ 
omietané murivo je zhotovené z rôznych materiálov (napr. časť je 
tehlová a časť pórobetónová).

V prípade vyzretých betónových podkladov sa môže stať, že sú málo 
savé, alebo celkom nesavé (vodné kvapky stekajú po povrchu), alebo 
príliš hladké. V týchto prípadoch je nutné použiť adhezny mostík ako 
napr. ATLAS GRUNTO – PLAST.

UPOZORNENIE!
• Pred aplikáciou omietky je potrebné urobiť všetky inštalačné práce, namontovať okenné a dverné ostenie, a tiež všetky 

lišty a omietníky.  Pre rezanie rohových líšt sa nesmie používať elektrické náradie, pretože môže poškodiť vrstvu pozinku,  
a v konečnom dôsledku spôsobiť zhrdzaveniu líšt.

• všetky kovové prvky, ktoré zostanú pod omietkou, je nutné ošetriť protikoróznym náterom
• všetky kovové prvky, ktoré zostanú pod omietkou, je nutné ošetriť protikoróznym náterom. hlavne na murive, na ktorom budeme 

neskôr lepiť keramické obklady, ktoré vyžadujú čo najrovnejší povrch.

Aplikácia sadrových omietok



Krok 2 
PRÍPRAVA OMIETKY
Materiál je potrebné z vreca rovnomerne nasypať murárskou lyžicou na 
celú hladinu vody v nádobe a ponechať niekoľko minút až sadra úplne 
nasiakne vodou. Správny miešací pomer zmesi pre omietku ATLAS GIPS 
SOLARIS je 15 litrov vody na 25 kg suchej zmesi. Potom je potrebné 
zmes premiešať ručne alebo vŕtačkou s miešadlom na sadru, až získame 
homogennú zmes bez hrudkovitosti. Zmes je spracovateľná po dobu 
cca 30 minút. 

Krok 3  
APLIKACIA OMIETKY
Omietka ATLAS GIPS SOLARIS sa aplikuje ako jednovrstvová.  Omietku 
nanášame murárskou lyžícou alebo hladítkom a začíname od stropu. 
Na stropoch omietku nanášame v pruhoch, smerom od okna dovnútra 
miestnosti, v hrúbke vrstvy od 8 do 15 mm. Na stene sa omietka nanáša 
v pruhoch, smerom od podlahy k stropu, v hrúbke vrstvy od 8 do 30 mm. 

Krok 4  
VYROVNÁVANIE
Nanesenú omietku predbežne vyrovnáme  „H” laťou a priebežne zahl-
adzujeme prípadné plošné nerovnosti. Po čiastočnom zavädnutí omi-
etky, zrovnáme povrch omietky pomocou dlhej špachtle (péra) alebo 
trapezovej late.

UPOZORNENIE!
• omietku nenahadzovať a čerstvo zhotovenú nevystavovať teplotám nižším než +5°c 
• v prípade nutnosti nanášania omietky v dvoch vrstvách, je potrebné použiť metódu „mokré na mokré”.  
• v prípade, že na omietku budeme lepiť obklad, jej povrch musí zostať drsný.



Krok 5 
ZATIERANIE 
Ďalším krokom, ktorý prevádzame po vhodnom stvrdnutí omietky, je 
zvlhčenie omietky vodou v podobe hmly a zatieranie hubovým hladid-
lom, aby sme vytiahli na povrch mlieko. V konečnej etape tuhnutia, po 
charakteristickom zmatnení mlieka je nutné toto rovnomerne rozotrieť 
po celom povrchu pomocou dlhej špachtle. 

Krok 6  
OCHRANA OMIETKY 
Prvých 24 hodín je potrebné čerstvú sadrovú omietku chrániť pred 
priamym slnečným žiarením a prievanom, v ďalšom období sa odporúča 
intenzívne vetranie miestnosti. Doba schnutia omietky s hrúbkou 15 
mm, v správne vetranej miestnosti a pri teplote vyššej než 15oC, je cca 
14 dní. 

Krok 7  
PENETRACIA
Pred zahájením ukončovacích prác musí byť povrch omietky patrične 
suchý. K penetrácii omietky pod stierku alebo finiš stierku ATLAS GIPS 
RAPID, sa používa ATLAS UNI – GRUNT.

K STROJOVEJ APLIKÁCII SLÚŽI  SADROVÁ OMIETKA ATLAS SOLARIS PLUS.


