Distribúcia produktov pre výrobu
sanačných omietok a mált.

Postup prác – príprava
®

Miešanie na stavbe s aktívnym koncentrátom LUDIKON pre výrobu
špeciálnej odvlhčovacej omietky pre vlhké a soľami znečistené murivo
- Použitie: vnútorné a vonkajšie Podklad pre omietku / Príprava
• Úplne odstráňte staré omietky najmenej 1m nad viditeľnú a merateľnú oblasť zavlhnutia
• Odstráňte maltu v medzerách v murive do hĺbky cca 2cm a vyčistite ich
• Podklad omietky musí byť dostatočne pevný (treba odstrániť nesúdržné časti omietky, prach
a nečistoty)
• Chýbajúce časti muriva a tehly musia byť domurované
• Je dôležité ubezpečiť sa, že nie je v murive prítomná žiadna sadra, ktorá sa zvykne používať pri
montáži elektrického vedenia. (možno použiť iba Fixcement alebo lepidlo na báze cementu)
Používajte iba hladké, čisté spádové miešačky.
Odporúčame: spádové /lopatkové miešačky – s objemom najmenej 110 - 140 litrov.
Čerpadlá na maltu: sú podmienečne možné používať.
Kontinuálne miešačky: nie sú vhodné!
Príprava materiálov
®
Čistá voda + praný piesok (0-2, 0-3 alebo 0-4 milimetra) + koncentrát LUDIKON + Cement (CEM I /
II 32,5 R). Žiadne vápno alebo chemické prísady sa nesmú pridávať!
Množstvo vody závisí na vlastnej vlhkosti piesku.
V prípade potreby pridajte potrebné množstvo vody.
Čas miešania
Miešacie časy sa vzťahujú na čas miešania pomocou spádovej miešačky !
Doba miešania sa meria po pridaní všetkých materiálov (v závislosti na rýchlosti miešačky) a je
10 - 15 min. Pozor! Nemiešať viac ako 15 minút!
Doba tuhnutia
Minimálny časový interval medzi každú operáciou je 1 deň alebo dlhšie.

Ideálna hmotnosť čerstvej malty:

1 Liter cca. 1100 g – 1300 g

Vezmite prosím na vedomie nasledujúce:
Dbajte na predpísanú dobu miešania!
Nepoužívajte žiadne chemické prísady!
Pozorne si prečítajte návod na miešanie a dodržujte ho!
Podklad omietky viackrát riadne navlhčite!
V prípade akýchkoľvek nejasností nás kontaktujte f. Aquastop.
Pre našich zástupcov poskytneme bezplatné školenie.
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www.AQUASTOP.sk

Aquastop
Továrenská 9
956 33 Chynorany

Tel:

038/ 531 3901
0907 756 015 - p. Pilát

Distribúcia produktov pre výrobu
sanačných omietok a mált.

Pokyny pre miešanie
®

Miešanie na stavbe s aktívnym koncentrátom LUDIKON pre výrobu
špeciálnej odvlhčovacej omietky pre vlhké a soľami znečistené murivo
- Použitie: vnútorné a vonkajšie Spojovacie malta / Podhoz
Doba miešania 10 minút
cca. 8 – 12 Litrov vody + 48 Litrov piesku (4 x 12 L stavebné vedro) + 1 vrecko 200g
koncentrátu LUDIKON + 25 kg Cementu (CEM II 32,5 R)
Po 5-tich minútach miešania sa pridá zostávajúca voda na vytvorenie správnej konzistencie
podhozu. Podhozom pokryť celú plochu v hrúbke 5 mm. Povrch ponechať drsný. Neuhladzovať !
Pred aplikáciou podhozu podklad riadne navlhčiť !

Jadrová omietka (hrubá)
Doba miešania 10-15 minút
cca. 5 – 10 Litrov vody + 48 Litrov piesku (4 x 12 L stavebné vedro) + 1 vrecko 200g
koncentrátu LUDIKON + 25 kg Cementu (CEM II 32,5 R)
Minimálna celková hrúbka omietky je 20 mm. Omietku iba sťahovať latou, nie uhládzať ! Väčšie
hrúbky nanášať po vrstvách maximálnej hrúbky 20mm.

Celkové množstvo: cca. 70 – 80 Ltr. Podľa pokynov na miešanie
Jemná omietka
na 50 kg jemnej omietky na báze vápennej alebo vápenno-cementovej + 1 vrecko 200g
koncentrátu LUDIKON
Použiť čisté minerálne výrobky v spojení s koncentrátom. V prípade použitia špeciálnej povrchovej
štruktúry kontaktujte f. Aquastop !

Nátery:

Používať iba nátery s vysokou difúznou priepustnosťou. Odporúčame iba minerálne nátery.

Poznámky:
Veľmi savé podklady a / alebo príliš rýchlo vysychajúce podklady v dôsledku prievanu,
slnka, svetla, tepla a vetra niekoľkokrát dostatočné navlhčiť!
Nedodržaním inštrukcií spracovania f. Aquastop nepreberá na seba záruku!
V podmienkach ako je tlaková, alebo presakujúca voda pôsobiaca na vrstvu omietky,
záruku nemožno uplatniť!
Okrem našich inštrukcií pre spracovanie, treba taktiež dodržiavať všeobecné
pravidlá, predpisy a normy v stavebníctve!

Poradenstvo a otázky:
Email:
Web:

pilat@aquastop.sk
www.AQUASTOP.sk

Aquastop
Továrenská 9
956 33 Chynorany

Tel:

038/ 531 3901
0907 756 015 - p. Pilát

