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BUP           
Dekoračná kamienková omietka 

Dekoratívna kamienková omietka s kopolymérovými spojivami, prichystatná pre okamžité použitie na 

povrchovú úpravu plôch vhodne upravených minerálnych podkladov. Je určená pre ručnú apikáciu. 

Použitie vo vnútornom aj vonkajšom prostredí. Podklad upravte penetráciou GTA.   

 

 TECHNICKÉ ÚDAJE 

Zrnitosť:           1,2 -1,8 mm (farebná)  
                                     1 - 2 mm (prírodná) 
                                     0 - 3 mm (prírodná) 
Farba:           prírodná, farbená podľa vzorníka BUP  
Teplota ri spracovaní:   nad +5°C, do +25°C 
Doba schnutia:          cca 24hod pri 20°C a 65% rel. vlhkosti 
V závislosti na okolitej teplote a vlhkosti sa tento čas schnutia 
mení. Nižšia teplota a vyššia vlhkost schnutie predlžujú. 
 
Vzhľadom k obsahu prírodných kamenných zŕn je drobná 
farebná odchýlka od vzorníka prirodzeným javom. Preto sa 
odporúča na jednu celistvú omietanú plochu použiť omietku 
BUP z rovnakej výrobnej šarže.  

 

 VLASTNOSTI 

Vysoká priľnavost k podkladu. 
Jednoduché ručné spracovanie. 
Vhodná pre aplikáciu vo vnútornom aj vonkajšom prostredí. 
Pre finálne povrchové úpravy plôch soklov, stĺpov apod.  
Hrúbka nanášanej vrstvy = 1,5 x zrnitosť kamienkov omietky.  
Preklenie vlasové trhliny. 
Jednoduchá údržba. 
Vysoká pevnosť a odolnosť voči pnutiu. 
Úprava podkladu penetračným prípravkom quick-mix GTA. 
Vyrába sa v rôznych farebných kombináciach. 
Farebnosť podľa vzorníka BUP. 
 

 ZLOŽENIE 

Spojivá zložené z disperzií kopolymérov, triedené mramorové 
granuláty, prírodné kamienky, dekoračná drvina podľa farby  
a odtieňa, prímesi pre zlepšenie vlastností. 
 

 SPRACOVANIE 

Výrobok je prichystaný na okamžité použitie. Pred použitím 
obsah 25 kg vedra len mierne ručne premiešajte  
nehrdzavejúcou murárskou lyžicou na rovnomernú 
konzistenciu, vhodnú pre ručné naťahovanie. Premiešanú 
omietkovú zmes BUP naťahujte nehrdzavejúcim hladítkom 
na vopred pripravený podklad, celoplošne v rovnomernej 
vrstve, zodpovedajúcej cca 1,5 násobku zrnitosti, bez 
prechodov a nerovností. Povrch zatiahnite opakovaným 
intenzívnym vyhladením do rovnomernej štruktúry. Po 
dokončení úpravy povrchu nechajte plochu dostatočně 
vyschnúť a vyzrieť.  
Čerstvo dokončené plochy je nutné chrániť pred 
nepriaznivými klimatickými podmienkami, najmä pred rýchlym 
vysúšaním následkom vetra, priameho slnečného žiarenia    

a vysokých teplôt, pred nízkymi teplotami, mrazom a pred 
účinkami vysokej vzdušnej vlhkosti, dažďa apod. Pri práci 
používajte zásadne čisté nehrdzavejúce náradie. Po použití 
ho ihneď.umyte v čistej vode. Zaschnutý materiál sa dá 
neskoršie odstrániť už len mechanicky!  
Nespracúvajte pri teplote ovzdušia a podkladu pod +5°C       
a nad +25°C. Dodatočné pridávanie kameniva, prímesí či 
vody do omietkovej zmesi je zakázané! 
 

PODKLAD 

Vhodným podkladom sú rovné armované plochy , súdržné 
plochy hladkých omietok skupiny ≥ P II, betónové a iné, 
správne predpripravené pevné podklady bez deformácií. 
Nevhodné sú vlhké, nestabilné plochy s narušenými nátermi, 
výkvatmi či podobnými defektami. Takéto plochy je nutné 
s dostatočným predstihom opraviť vhodným spôsobom..  
Podklad musí být nosný, suchý, vyzretý, čistý, bez výkvetov  
a nečistôt. Musí byť vyčistený od prachu, voľných čiastočiek, 
nesúdržných vrstiev, starých náterov, mastnôt a rôznych 
separačných prostriedkov. Pred nanášením BUP je nutné 
podklad rovnomerne upraviť penetráciou quick-mix GTA 
(príp. UG) a túto nechať dostatočne vyschnúť. 
 

 SPOTREBA 

Spotreba je ovplyvňovaná kvalitou (štruktúrou, rovinnosťou) 
podkladu, zrnitosťou omietky a hrúbkou nanášenej vrstvy. 
Orientačná spotreba BUP na 1m

2
 je:    

BUP 1,2-1,8 mm cca 4-5 kg/m² 
BUP 1 - 2 mm cca 5 kg/m² 
BUP 2 - 3 mm cca 7 kg/m² 

 

 SKLADOVANIE A BALENIE 

Zodpovedajúcim spôsobom na chladnom mieste (nesmie 
však zamrznúť!)), v originálnych, uzatvorených obaloch. Pri 
skladování chrániť aj pred slnečným žiarením a vysokými 
teplotami. 
Skladovatelnosť je 24 mesiacov od dátumu výroby. 
Dodává sa v plastových vedrách hmotnosti 25 kg (16ks/pal). 

 

 OCHRANA ZDRAVIA - PRVÁ POMOC 

Výrobok obsahuje kopolyméry. Zmes dráždi pokožku a oči. 
Zamedzte kontakt s pokožkou a očami.  
Používajte vhodné osobné pracovné ochranné prostriedky. 
Pri práci nejedzte, nepite a nefajčite. Po práci si umyte ruky 
vodou a mydlom, nakoniec pokožku ošetrite reparačným 
krémom. Keď sa materiálom zašpiníte, odložte znečistený 
odev, pokožku umyte veľkým množstvom vody a mydlom. Pri 
zasiahnutí očí ich vymývajte 10-15 minút veľkým množstvom 
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vody, pri náhodnom prehltnutí vypláchnite ústa a vypite asi 
1/2 litra vody. Vo všetkých prípadoch poškodenia zdravia      
a pri zasiahnutí očí alebo prehltnutí vždy vyhľadajte lekárske 
ošetrenie a lekárovi predložte k nahliadnutiu technický           
a bezpečnostný list. Uchovávajte mimo dosah detí.  

 

 POZNÁMKA  

Uvedené informácie vyplývajú zo skúseností, získaných 
skúškami a praktickým používaním daného výrobku. 
Technické údaje sú uvedené pri stanovených podmienkach 
(teplota 20°C, relatívna vlhkosť vzduchu 65%). Na odchýlku 
od týchto hodnôt priamo na stavbe je potrebné brať ohľady   
z dôvodu ovplyvňovania vlastností a časových údajov. 
Odporúčania a špecifikácie neobsahujú všetky možné 

varianty, situácie  a podmienky, ktoré by mohli vzniknúť       
na mieste použitia materiálu. Preto odporúčame v prípade 
významných odchýliek tieto zohľadniť pri spracovaní 
materiálu a prevedenie vlastnej skúšky pred aplikáciou 
materiálu, alebo vyžiadanie našej technickej a poradenskej 
pomoci. Tento technický list neobsahuje všeobecné pravidlá, 
ani ustanovenia platných smerníc a noriem. Tieto je 
spracovateľ produktu povinný dodržiavať spolu s náväznými 
predpismi.      
Výrobca si vyhradzuje právo na zmeny, vyplývajúce                 
z ďalšieho technického vývoja výrobku a technológií. 
Uvedené postupy a riešenia nezbavujú spracovateľa tohto 
materiálu zodpovednosti za overenie vhodnosti použitia 
materiálu daným spôsobom v konkrétnych miestnych 
podmienkach.                   
Vydaním nového technického listu strácajú platnosť všetky 
jeho predchádzajúce vydania. 
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