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KHK           
Akrylátová omietka pre zatierané štruktúry 

Pastovitá omietka na báze spojív z disperzií syntetických živíc. Omietka je pripravená na okamžité použitie 
na povrchovú úpravu plôch všetkých zatepľovacích systémov a omietaných fasád, príp. iných vhodne 
upravených minerálnych podkladov do zatieraných (točených) štruktúr. Je určená na ručné spracovanie. 
Podklad upravte penetráciou APGp, GTA alebo ATG.  

 

 TECHNICKÉ ÚDAJE 

Zrnitosť:     0 – 1,5; 0 – 2; 0 – 3 mm 
Špecifická hmotnosť:   1,8 – 2 kg/l 
Priepustnosť vodnej pary:   kategória V3 
Absorpcia vody:    W3              
Farba:     biela, prefarbená podľa  
     vzorkovnice  
                                             farieb quick-mix 
Teplota pri spracovaní:   nad + 5 °C, do +25 °C 
Čas schnutia:    cca 24 hod. pri 20 °C a 65 %                
                                             relatívnej vlhkosti 
V závislosti od okolitej teploty a vlhkosti sa tento čas mení. 
Nižšia teplota a vyššia vlhkosť tento čas predlžujú. 
 
Pri použití na zatepľovací systém sa odporúča dodržanie 
parametru HBW > 30 % (uvedené vo vzorkovnici odtieňov). 
 

 VLASTNOSTI 

Vysoká priľnavosť k podkladu. 
Hydrofóbna omietka s nízkym sklonom k zašpineniu. 
Jednoduché ručné spracovanie. 
Na použitie vo vonkajšom prostredí. 
Na finálnu povrchovú úpravu zatepľovacích systémov.  
Hrúbka nanesenej vrstvy podľa zrnitosti.  
Na vytvorenie povrchových štruktúr zatieraním, hladením a 
pod. 
Systémový produkt zatepľovacích systémov Quick -Mix. 
Farebnosť podľa vzorkovnice odtieňov quick-mix. 
Vysoká odolnosť proti náporovému dažďu a nepriaznivým 
klimatickým podmienkam. 
S nízkym vnútorným pnutím. 
Úprava podkladu penetráciou quick-mix APGp, GTA alebo 
ATG. 
 

ZLOŽENIE 

Spojivá na báze disperzií syntetických živíc, triedené 
kremičité piesky, pigmenty podľa farebného odtieňa, 
chemické prísady na zlepšenie vlastností. 
 

 SPRACOVANIE 

Obsah vedra 25 kg mierne premiešajte ručne, alebo 
miešačom s nízkym počtom otáčok na rovnomernú plastickú 
konzistenciu vhodnú na spracovanie naťahovaním.  
Zmes natiahnite antikorovým hladidlom na pripravený 
podklad tak, aby bolo zaistené celoplošné pokrytie podkladu 
súvislou, rovnako hrubou vrstvou bez prechodov a 
nerovností. Povrch natiahnutej omietky KHK sa upraví 

vytvorením požadovanej rovnomernej štruktúry zatočením 
plastovým hladidlom. 
Zhotovené plochy omietok je nutné chrániť pred 
nepriaznivými klimatickými podmienkami, najmä pred rýchlym 
vyschnutím vetrom, priamym slnečným žiarením, vysokými 
alebo nízkymi teplotami, pred pôsobením dažďa, vysokej 
vzdušnej vlhkosti, mrazu a pod. Použité náradie umyte ihneď 
po ukončení prác v čistej vode.  
Dodatočné pridávanie rôznych prísad je zakázané.  
Nespracovávajte pri teplotách vzduchu, podkladu alebo 
spracovávaných materiálov nižších ako +5 °C a vyšších ako 
+25 °C. Teplota pri spracovaní a zrení musí byť vždy 
minimálne o 3 °C vyššia ako rosný bod. 
Pri práci používajte zásadne čisté náradie.  
 
Pri spracovaní omietky je dôležité dbať na pokyny a zásady 
uvedené v platných normách. 
 

PODKLAD 

Vhodným podkladom sú armované plochy zatepľovacieho 
systému, rovné súdržné plochy hladkých omietok a iné 
upravené pevné minerálne podklady bez deformácií.  
Podklad musí byť nosný, pevný, vyzretý, suchý, čistý, bez 
námrazy, výkvetov a iných nečistôt. Musí byť zbavený prachu 
alebo iných voľných častíc, nesúdržných vrstiev, starých 
náterov, mastnoty a iných separačných prostriedkov.  
Podklad je nutné pred nanášaním KHK rovnomerne upraviť 
penetráciou quick-mix APGp alebo GTA. Pred aplikáciou 
omietky musí byť penetračný náter dôkladne preschnutý. 
Nestabilné, zvetrané, nesúdržné plochy, plochy s trhlinami, 
starými nesúdržnými nátermi, výkvetmi alebo inými defektmi 
sú nevhodné. Tieto plochy je nutné vopred opraviť. 
 

SPOTREBA 

Spotreba je ovplyvnená kvalitou (štruktúrou, rovinou) 
podkladu, zrnitosťou omietky a hrúbkou nanášanej vrstvy. 
Orientačná spotreba KHK na 1m2 je:   
KHK 1,5 mm cca 2,5 kg/m² 
KHK 2 mm cca 3,0 kg/m² 
KHK 3 mm cca 4,0 kg/m² 

SKLADOVANIE A BALENIE 

V chlade (nesmie zmrznúť), v originálnych, uzatvorených 
obaloch, zodpovedajúcim spôsobom. Pri skladovaní chráňte 
pred pôsobením slnečného žiarenia a vysokými teplotami. 
Skladovateľnosť 12 mesiacov od dátumu výroby. 
Dodáva sa v plastových 25 kg vedrách  
 
 

Artikel: 
1,5 – 48038 
2 – 48039 
3 – 48046 
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OCHRANA ZDRAVIA – PRVÁ POMOC 

Výrobok nie je klasifikovaný ako nebezpečný. Pri dodržaní 
pokynov na použitie nemá nebezpečné účinky na zdravie 
človeka a životné prostredie.  
 Používajte vhodné osobné pracovné ochranné prostriedky. 
Pri práci nejedzte, nepite a nefajčite. Po práci si umyte ruky 
vodou a mydlom. Pokožku ošetrite regeneračným krémom.  
Pri pošpinení odložte kontaminovaný odev a kožu umyte 
veľkým množstvom vody a mydlom. Pri zasiahnutí očí ich 
vymývajte veľkým množstvom vody, pri náhodnom požití 
vypláchnite ústa a vypite asi pol litra vody.  
Vo všetkých prípadoch poškodenia zdravia, pri zasiahnutí očí 
a požití vyhľadajte lekárske ošetrenie a lekárovi predložte na 
nahliadnutie kartu bezpečnostných údajov a tento technický 
list. 
Uchovávajte mimo dosahu 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 ich 
odchýlku na stavbe je potrebné brať ohľad z dôvodu 
ovplyvňovania vlastností a časových údajov.  Odporúčania a 
špecifikácie nezahŕňajú všetky možné varianty, situácie a 
podmienky, ktoré môžu na mieste použitia materiálu 
vzniknúť. Preto odporúčame v prípade významných odchýlok 
tieto zohľadniť pri spracovaní materiálu a pred aplikáciou 
materiálu vykonanie vlastnej skúšky, alebo si vyžiadať našu 
technicko-poradenskú pomoc. Technický list neobsahuje 
všeobecné pravidlá ani ustanovenia platných smerníc a 
noriem. Tieto je povinný spracovateľ produktu dodržiavať s 
nadväzujúcimi predpismi. 

Výrobca si vyhradzuje právo na zmeny plynúce z ďalšieho 
technického vývoja výrobku a technológií. Uvedené postupy 
a riešenia nezbavujú spracovateľa materiálu zodpovednosti 
za overenie vhodnosti použitia tohto materiálu daným 
spôsobom v konkrétnych miestnych podmienkach.   

Vydaním nového technického listu strácajú predchádzajúce 
vydania technických listov platnosť. 
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Reakcia na oheň: Trieda A2-s1, d0 

Priepustnosť pre 

vodnú paru:

Kategória V3 (malá) 

Permeabilita vody v 

kvapalnej fáze:

Kategória W3 (malá) 

Súdržnosť: ? 0,3 Mpa 

Trvanlivosť: NPD 

Tepelná vodivosť: NPD 
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s organickým spojivom

 


