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ĽAHKÁ APLIKÁCIA EFEKT BARÁNKA
MRAZUVZDORNÝ 
A VODOVZDORNÝ PRE EXTERIÉRY

Vlastnosti
ATLAS CERMIT ND - BIELY a ATLAS CERMIT ND – POD NÁTER sú starostlivo 
vybrané zmesi cementov a vápna, špeciálnych polymérov, dolomitových 
plnidiel, modifikačných prísad a hydrofobizátorov.

Vysoká odolnosť proti mikrotrhlinám – vďaka špeciálne vybranej jemnej drti  
a dodatočnému štrukturálnemu vystuženiu mikrovláknom.  

Vysoká trvanlivosť omietky počas prevádzky - vďaka pridaniu redispergo-
vateľných polymérov, mikrovlákien,  špeciálnych prísad a modifikátorov to 
znamená:
- zvýšená odolnosť proti atmosférickým zrážkam a UV žiareniu,
- zvýšená odolnosť proti znečisteniu (vďaka použitiu hydrofóbnych látok).
- obmedzená nasiakavosť a vysoká paropriepustnosť omietky účinne znižuje 
výskyt korózie v zimnom počasí,
- prirodzená odolnosť proti rozvoju mikroorganizmov,
- zachovanie estetického vzhľadu fasády po dlhú dobu. 

Nízka spotreba fasádnych farieb  - vďaka použitiu špeciálne vybraných dolomi-
tových plnidiel, štrukturálnej tesnosti, vhodne vybranej drti a hydrofóbnym látkam, 
je možné povrch omietky jednoducho a výdatne natierať fasádnymi farbami.

Odolnosť proti atmosférickým vplyvom  – nízky koeficient povrchovej na-
siakavosti spojený s vysokou paropriepustnosťou uľahčuje vysychanie muriva  
aj po intenzívnych zrážkach.

Po zaschnutí omietka nevyžaduje maľovanie  farbou vyrovnávajúcou  farebný 
odtieň.

Výnimočná starostlivosť o životné prostredie vo fáze výroby ATLAS CERMIT 
ND - BIELY a ATLAS CERMIT ND – POD NÁTER , ktorá zohľadňuje požiadavky 
trvalo udržateľného rozvoja, je potvrdená environmentálnym vyhlásením typu III.
.
. 1 typ štruktúry

zatieraná (baránok)
2 hrúbky

1,5 mm a 2,0 mm  

Určenie  
ATLAS CERMIT ND - BIELY a ATLAS CERMIT ND – POD NÁTER  sú určené  pre 
zhotovenie dekoračných a ochranných tenkovrstvových omietok v exteriéroch 
budov:  
• v komplexných vonkajších zatepľovacích systémoch  (ETICS) s použitím polysty-

rénových dosiek (EPS) a minerálnej vlny,
• na rovných, vhodne pripravených minerálnych podkladoch (napr.: betón,  

klasické cementové a vápennocementové omietky).  
ATLAS CERMIT ND - BIELY a ATLAS CERMIT ND – POD NÁTER sú zvlášť odpo-
rúčané pre:
• zhotovenie omietok na stavebných priečkach, kde sa vyžaduje vysoká pa-

ropriepustnosť (izolant – minerálna vlna, zvýšená relatívna vlhkosť vzduchu  
v miestnostiach),

• zhotovenie tenkovrstvových omietok v starých budovách.

MIESTO POUŽITIA

Fasádny zatepľovací systém s 
polystyrénom 

+

Fasádny zatepľovací systém s min-
erálnou vlnou

+

Fasáda jednovrstvovej steny +

Strop z vnútornej  strany +

Stena vo vnútri budovy 
používať

 SILIKÓNOVÚ OMIETKU ATLAS

DRUHY OBJEKTOV

Bytová výstavba +

Budovy občianskej vybavenosti, 
kancelárie, školy, zdravotníctvo

+

Obchody a služby +

Priemyselné stavby +

Priemyselné sklady +

Dopravné stavby +

Hospodárske a poľnohospodárske 
budovy

+

Historické budovy +

Pasívna výstavba +

Energeticky úsporné stavby +

LOKALITA OBJEKTU

Intravilán a extravilán +

Priemyselné a investičné lokality, 
ekonomické zóny

+

Vidiecké a poľnohospodárske 
budovy

+

Mokraď a iné vlhké lokality, okolie 
vodných nádrží

+

Miesta blízko zalesnených a 
trávnatých lokalít

Tienisté miesta

 � na dolomitovej drti

 � vysoká trvanlivosť omietky počas prevádzky

 � spevnená polymérmi

 � vysoko paropriepustná

 � rovnomerná štruktúra s využitím dolomitových plnidiel

 � dva farebné odtiene: biela a určená pod náter

ATLAS CERMIT ND
Tenkovrstvová minerálna omietka 
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DRUH PODKLADU

Vystužené vrstvy zatepľovacích 
systémov

+

Betón +

Klasické cementové a vápen-
nocementové omietky, zhotovené 

na murive z tehál, keramických, 
pórobetónových alebo silikátových 

tvárnic

+

Sadrové omietky, sadrokartónové 
dosky (v interiéri budov),  pokryté 

podkladom ATLAS CERPLAST 
+

Technické údaje

Pomery miešania voda / suchá zmes 6,00 ÷ 6,50 l / 25 kg 

Teplota prípravy hmoty a podkladu, 
okolitá teplota pri aplikácii 

od +5 °C do + 30 °C

Doba zretia cca. 10 minút

Spracovateľnosť hmoty 1,5 hodiny

Otvorený čas cca. 20 minút

Technické požiadavky
Omietka spĺňa požiadavky PN-EN 998-1 – priemyselnej výroby, jednovrstvová 
omietková zmes (OC) pre exteriéry budov, na múry, stropy, stĺpy a deliace 
priečky.

 1488

20
ATLAS CERMIT ND BIELY (2020)

Prehlásenie o vlastnostiach č. 135-1/2/CPR 
EN 998-1:2016 (PN-EN 998-1:2016-12)

20
ATLAS CERMIT ND POD NÁTER (2020)

Prehlásenie o vlastnostiach č. 135-2/2/CPR 
EN 998-1:2016 (PN-EN 998-1:2016-12)

Zamýšľané použitie: 
na vonkajšie múry, stropy a stĺpy
na stropy, stĺpy a deliace priečky 

Reakcia na oheň A2 s1 d0

Absorpcia vody Wc1

Vodopriepustnosť po cykloch zretia ≤ 1ml/cm² po 48 h

Paropriepustnosť  μ ≤ 30

Prídržnosť po požadovaných 
cykloch zretia

 0,3 N/mm² - FP:B

 

ATLAS CERMIT ND - BIELY a ATLAS CERMIT ND – POD NÁTER sú súčasťami 
skupiny výrobkov pre zatepľovacie systémy:

Názov systému
Číslo Technického osvedčenia/ 

Národneho technického 
posúdenia

ATLAS ETICS AT-15-9090/2016

ATLAS ETICS PLUS ITB-KOT-2018/0584 vydanie 1

ATLAS RENOTER AT-15-8477/2016

ATLAS ROKER AT-15-2930/2016

ATLAS ROKER G ITB-KOT-2018/0583 vydanie 1

ATLAS TERMO PLUS ITB-KOT-2020/0939 vydanie 1

Omietanie
Príprava podkladu
Podklad musí byť:
• stabilný  – dostatočne pevný a vhodne vyzretý a napenetrovaný,
• suchý, 
• rovný – plošné nerovnosti a trhliny vyplniť napr. vyrovnávajúcou maltou  

ATLAS ZW 330 alebo OMIETKOVOU ZMESOU ATLAS. Pred opravou podklad ošet-
riť penetračným náterom ATLAS UNI-GRUNT alebo ATLAS UNI-GRUNT ULTRA,

• vyčistený – zbavený vrstiev, ktoré môžu znížiť prídržnosť omietky, hlavne pra-
chu, špiny, vápna, olejov, tukov, vosku, zvyškov olejových a emulzných náterov. 
Pokiaľ sú omietané plochy napadané mikroorganizmami (huby, riasy a pod.), je 
potrebné ich mechanicky odstrániť a použiť k ich ošetreniu biocídny prípravok 
ATLAS MYKOS PLUS..

Detailné požiadavky pre podklady
 

Druh podkladu Požiadavky pre zretie Penetrácia

výstužná vrstva v 
systémoch ETICS, 

zhotovená z lepiacích 
mált ATLAS STOPTER 

K-50 alebo ATLAS 
HOTER U2-B

min. 3 dní*
Nevyžaduje omietkový 

podklad

výstužná vrstva v 
systémoch ETICS, 
zhotovená z iných 

lepiacich mált ATLAS

min. 3 dní* ATLAS CERPLAST

nové cementové 
omietky z hotových 
omietkových zmesí 

ATLAS, klasické 
cementové a vápen-

nocementové omietky 

min. 7 dní *
vlhkosť ≤ 4%* ATLAS UNI-GRUNT

betónové podklady
min. 28 dní*

štrukturálna vlhkosť 
< 4%*

ATLAS CERPLAST

interiérové maliarské 
nátery s dobrou 

príľnavosťou 
k podkladu

bez požiadavok ATLAS CERPLAST

*) - upozornenie: týka sa podmienok zavädnutia: T= +20oC, vlhkosť vzduchu 50%

Príprava omietkovej hmoty  
Materiál vysypať z vreca do nádoby a suchú zmes premiešať. Následne zmes pre-
sypať do nádoby s odmeraným množstvom vody (miešacie pomery sú uvedené 
v Technických údajoch) a rozmiešať ručne alebo vŕtačkou s miešacím nástav-
com do homogénnej bezhrudkovej hmoty. Takto namiešanú hmotu ponechať  
v kľude po dobu 10 minút a potom ešte raz premiešať. Hmota je spracovateľná 
po dobu cca 1,5 hodiny. V priebehu aplikácie  hmotu občas premiešavať, aby sa 
udržala správna konzistencia. 
Nanášanie omietkovej hmoty
Omietku nanášať na podklad ručne v hrúbke zrna, pomocou hladkého nere-
zového hladítka. Prebytočné množstvo materiálu odstrániť do nádoby, v ktorej 
bola hmota pripravená a znova celý obsah premiešať. 
Štruktúrovanie 
Čerstvo nanesenú ručne omietku štruktúrovať plastovým hladítkom. Efekt  
„baránka” vzniká zatretím krúživymi pohybmi. 
Dokončovacie práce
Omietku je možné natierať fasádnymi farbami (napr. ATLAS SALTA E, ATLAS 
SALTA S, ATLAS SALTA, ATLAS SALTA N). Silikátovou farbou ATLAS SALTA S alebo 
silikónovými farbami ATLAS SALTA, ATLAS SALTA N je možné natierať po za-
schnutí omietky, ale nie skôr ako po 48 hodinách (SALTA S) alebo po 5 dňoch  
(SALTA, SALTA N PLUS i SALTA N). Farbou ATLAS SALTA E je možné natierať  
28 dní po aplikácii omietky. 
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Spotreba
Priemerná spotreba:

- cca. 2,8 kg na 1 m² - pre omietku s hrúbkou zrna 2,0 mm
- cca. 2,5 kg na 1 m² – pre omietku s hrúbkou zrna 1,5 mm.

Balenie
Papierové vrecia 25 kg.

Dôležité dodatočné informácie 
• Otvorený čas práce (medzi nanesením hmoty a zatretím) je závislý od savosti 

podkladu, okolitej teploty a konzistencie hmoty. Je potrebné urobiť skúšku (pre 
konkrétny podklad a počasie v danom dni) a určiť maximálnu plochu, vhodnú 
pre dokončenie práce v jednom technologickom cykle (nanesenie a zatretie).

• Materiál aplikovať spôsobom "mokré do mokrého" - nanesená a zatretá omietka 
nesmie zaschnúť pred nanesením ďalšej omietky, inak budú tieto spoje vidi-
teľné. Technologické prestávky je potrebné vopred naplánovať, napr. v rohoch,  
v zalomení muriva, pod odpadným vtokom, na styku dvoch farieb a pod.

• Omietnutý povrch je potrebné chrániť pred atmosférickými zrážkami, vetrom  
a slnečným žiarením v priebehu  omietania, ale i v priebehu schnutia. 

• Doba schnutia omietky záleží od podkladu, teploty a relatívnej vlhkosti vzduchu. 
Odhaduje sa na 12 až 48 hodín. Teplota podkladu a okolitá teplota v priebehu 
aplikácie a vysychania omietky by maly byť od +5 °C do +30 °C.

• Náradie čistiť čistou vodou, priamo po použití. Ťažko odstraniteľné zvyšky zaväd-
nutej hmoty odstrániť prípravkom ATLAS KONCENTRÁT NA SILNÉ CEMENTOVÉ 
ZNEČISTENIE.

• Obsahuje cement. Môže dráždiť dýchacie cesty. Dráždi kožu. Spôsobuje vážne 
poškodení očí. Môže vyvolať alergickú kožnú reakciu. Uchovávajte mimo dosahu 
detí. Nevdychujte prach. Používajte ochranné pracovné rukavice, pracovný 
odev, ochranu očí a ochranu tváre. Pri styku s kožou (alebo vlasmi) okamžite 
vyzlečte celý znečistený odev. Oplachujte kožu tečúcou vodou (osprchujte). Pri 
podráždení kože, alebo pokiaľ sa objaví vyrážka, kontaktujte lekára (vyhľadajte 
lekársku pomoc). Pri zasiahnutí očí, vyplachujte vodou niekoľko minút. Vyberte 
kontaktné šošovky (pokiaľ sú nasadené a je možné ich ľahko vybrať). Ďalej 
vyplachujte. Postupujte v súlade s Kartou bezpečnostných údajov.

• Výrobok prepravujte a skladujte v uzavretých originálnych a označených oba-
loch, v suchých podmienkach, najlepšie na paletách. Vyhnite sa priamemu 
slnečnému žiareniu. Skladujte v suchej, chladnej a vhodne vetranej miestnosti, 
ďaleko od nekompatibilných materiálov (viď oddiel 10 Karty bezpečnostných 
údajov), nápojov a potravín. Chráňte pred vlhkosťou - výrobok po styku s vlhkos-
ťou stvrdne a stáva sa nepoužiteľným. Pri dodržaní vyššie uvedených podmienok 
nie sú známe žiadne nepriaznivé interakcie. Doba skladovania za podmienok 
zhodných s uvedenými požiadavkami je 12 mesiacov od dátumu výroby uvede-
ného na obalu. Obsah rozpustného chrómu (VI) v hotovej zmesi je ≤ 0,0002 %.

Informácie uvedené v Technickom liste sú iba základnými pokynmi pre použitie 
výrobku. Práce s výrobkom je potrebné prevádzať v súlade s bezpečnostnými 
predpismi a stavebnou zručnosťou.  S vydaním tohto Technického listu sa pred-
chádzajúce Technické listy výrobku stávajú neplatnými. Dokumentácia k výrobku 
je prístupná na www.atlas.com.pl.
Dátum aktualizácie: 2020-04-16
 

 
 

www.atlas.com.pl/sk

TEN
KO

V
RSTV

O
V

É O
M

IETKY


