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Jednovrstvová polystyrénom ľahčená vápenno-cementová omietka  
na strojové spracovanie vo vonkajšom i vnútornom prostredí 

 

 

 
Ľahká omietková malta LW CS II podľa STN EN 998-1 
• vodoodpudivá 
• s organickým ľahkým plnivom (EPS) 

 

 
 

 

Aplikácia 

• zvlášť vhodná na vysoko tepelne izolujúce minerálne podklady 
• ako vnútorná omietka do vlhkých priestorov, schodísk, pivníc, kúpeľní, 

garáží atď. 
• ako jadrová omietka pod šľachtené omietky, obklady alebo nátery 
• do exteriérov a interiérov 

 
 

Vlastnosti 
• difúzne otvorená 
• dobrá trvanlivosť 
• vysoká výdatnosť 
• ľahko a plasticky spracovateľná 

 
 

Zloženie 
• cement podľa STN EN 197-1 
• biely hydroxid vápenatý (biele vápno) podľa STN EN 459-1 
• drvený vápenec a piesky s jemnou frakciou 
• organické ľahké plnivá (EPS) 
• aditíva na riadenie a zlepšenie spracovateľských a produktových 

vlastností 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Podklad 
Všeobecne 
• zvisle dierované tehly 
• ľahké zvisle dierované tehly 
• silikátové tvárnice 
• pórobetón 
• ľahčený betón, pemza a keramzit, monolitické murivo, bez výplne alebo s 

izolačnou výplňou 
• prvky stien s pórovitým kamenivom z ľahkého betónu, pemzy alebo 

keramzitu 
• bežný betón 

Vlastnosti / kontroly 
• Na posúdenie podkladu je nutné dodržiavať pokyny VOB/C STN18350, časť 

3, DIN EN 13914 a normu pre omietky DIN 18550/18550-2. 
• Podklad musí byť suchý, rovný, čistý, nosný a nasiakavý, zbavený zvyškov 

a vrstiev znižujúcich priľnavosť, výkvetov a sintrových vrstiev. 

Príprava 
• Na hladkom alebo zle nasiakavom murive je nutný prednástrek sanačným 

postrekom (napr. SAN-V). 
• Betónové podklady pripraviť lepidlom (napr. STA, DBK a pod.) metódou 

česaného lôžka.  
• Na silne nasiakavom podklade omietky nanášať čerstvú maltu v 2 

vrstvách metódou „mokrý do mokrého“. 
• Je nutné dodržať technologické prestávky medzi nanášaním ďalších vrstiev. 
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Spracovanie  
 

Teplota 
• Nespracovávať a nenechávať schnúť pri teplotách vzduchu, 

materiálu a podkladu pod +5 °C a v prípade, že sa očakáva 
mráz, pri teplotách nad +30 °C; na priamom slnečnom žiarení, 
na silne zahriatych podkladoch alebo pri silnom pôsobení vetra.  

 
Miešanie / príprava / úprava 
• Spracovateľná ručne a bežnými omietacími strojmi. 
• Pri strojovom spracovaní: Prítok vody nastaviť na konzistenciu 

vhodnú na spracovanie podľa typu stroja. 
• Pri dlhšom prerušení prác omietacie stroje a hadice na maltu 

vyčistiť. 
• Pri ručnom miešaní dať do čistej nádoby najprv množstvo vody 

uvedené v technických údajoch a do nej nasypať suchú maltu. 
Používať čistú vodu z vodovodu. 

• Omietku premiešať vhodným miešadlom s nízkym počtom otáčok 
tak, aby bola homogénna a bez hrudiek, nechať chvíľu odležať, 
príp. pridať znovu vodu, zamiešať a konzistenciu upraviť tak, aby 
bola vhodná na spracovanie. 

• Nemiešať s inými produktmi alebo cudzími látkami.  
 
Nanášanie / spracovanie 
• Materiál nanášať vo vrstvách hrubých aspoň 10 a maximálne 20 

mm. 
• V prípade vonkajšej omietky nesmie byť nanesená vrstva tenšia 

ako 15 mm. 
• Na silne alebo rôzne nasiakavých podkladoch pracovať v dvoch 

pracovných krokoch metódou „mokrý do mokrého“. 
• Po miernom zavädnutí omietnutú plochu stiahnuť zvisle a do 

roviny vhodným nástrojom, napríklad drevenou latou alebo 
veľkým dreveným hladidlom. 

• Vždy poslednú vrstvu po dosiahnutí dostatočnej pevnosti 
povrchu dôkladne a po celej ploche zdrsniť vhodným nástrojom, 
napríklad drevenou latou alebo mriežkovým škrabákom. 

• Pri práci vo viacerých vrstvách dodržiavať technologickú 
prestávku v dĺžke 1 deň na každý milimeter nanesenej vrstvy. 

 
Doba spracovateľnosti 
• cca 2 hodiny  
• Časové údaje sa vzťahujú na teplotu + 20 °C a relatívnu vlhkosť 

65%. 
• Tuhnúca malta sa už nesmie dodatočne riediť vodou, miešať a 

ďalej spracovávať.  

Schnutie / tvrdnutie 
• Pred nanesením ďalšej vrstvy musí byť jadrová omietka 

rovnomerne zaschnutá a vyzretá. Je nutné dodržať minimálnu 
technologickú prestávku 1 deň na každý milimeter celkovej hrúbky 
omietky. 

• Aby sa predišlo príliš rýchlemu odvodu vody pri vysokých 
teplotách, mala by sa omietnutá plocha udržiavať 3 dni vlhká. 

• Pri nepriaznivých poveternostných podmienkach (napr. vetrom 
hnaná zrážková voda, silné pôsobenie slnka, vetra, mrazu) je 
nutné prijať vhodné ochranné opatrenia, najmä pri plochách s 
čerstvo nanesenou omietkou. 

 
Následné vrstvy / prepracovateľnosť 
• Ako vrchné omietky môžu byť nanesené všetky minerálne 

šľachtené omietky a organicky spojené omietky, ako sú omietky na 
báze silikátu, silikónovej živice a disperzné omietky. 

• V interiéri by mal byť nanesený vhodný náter. 
• Vhodná ako jadrová omietka na kladenie keramických dlaždíc a 

dosiek s plošnou hmotnosťou do 25 kg/m² vrátane lepidla. 
• V závislosti od následnej vrstvy môžu byť potrebné dodatočné 

opatrenia na prípravu podkladu. 
 
Čistenie náradia  
• Náradie a prístroje je nutné ihneď po použití umyť vodou.  
 
Upozornenie 
• Prípadný sintrový výluh na povrchu muriva musí byť pred 

nanášaním ďalších vrstiev odstránený.  
• V oblasti sokla je nutné použiť omietku na sokle, napríklad SAN-S.  
• Je nutné starostlivo zakryť všetky priľahlé plochy a konštrukčné 

diely (napr. okná, parapety atď.). Znečistenie ihneď umyť vodou.   
• Pri lepení obkladov je nutné povrch rovno a ostro stiahnuť, príp. 

preškrabať vyrovnávacou latou/dreveným hladidlom. Omietanú 
plochu nefilcovať ani nehladiť. 

• Na vytvorenie rohov a napojení, ktoré budú zvislé a rovné, je 
potrebné použiť omietacie profily, vhodné na danú oblasť použitia. 
Pri výbere nosičov omietky a omietacích profilov dodržiavať STN 
EN 13658 a "Vestník na plánovanie a použitie kovových 
omietacích profilov pre exteriéry a interiéry", ktorý vydal Európsky 
odborný zväz výrobcov omietacích profilov. 
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Forma dodania 
• 30 kg / vrece 

 

Skladovanie 
• Tovar vo vreciach skladovať na paletách v suchom prostredí, zodpovedajúcim 

spôsobom. 
• V uzavretom originálnom obale skladovateľnosť minimálne 6 mesiacov od 

dátumu výroby. 

 

Spotreba / výdatnosť 
• Spotreba: cca 11 kg/m²/10 mm hrúbky omietky 

 
 

 
Technické údaje 
 

Typ produktu Ľahká omietková malta LW 
Kategória CS II 
Veľkosť zrna 0-1,2 mm 
Zámesová voda cca 8,0 l/vrece 
Objemová hmotnosť (suchá zmes) cca 1,2 kg/dm³ 
Pevnosť v tlaku 1,5 - 5 N/mm² 
Modul pružnosti (dynamický) cca 3200 N/mm² 
Prídržnosť v ťahu ≥ 0,08 N/mm² 
Kapilárna nasiakavosť Wc2 podľa EN 998-1 
Priepustnosť vodných pár µ 5/20 (tabuľková hodnota EN 1745) 
Tepelná vodivosť ≤ 0,39 W/(mK) 

Pri všetkých údajoch ide o priemerné hodnoty stanovené v laboratórnych podmienkach podľa 
príslušných skúšobných noriem a aplikačných testov. Odchýlky v praktických podmienkach sú možné. 

Všeobecné pokyny 
 
Údaje v tomto technickom liste predstavujú len všeobecné odporúčania. V prípade 
konkrétnych otázok ohľadne použitia, kontaktujte nášho predajcu, alebo našu technickú 
podporu. Z dôvodu použitia prírodných surovín sa môžu uvedené hodnoty a vlastnosti 
líšiť. Všetky údaje sú založené na našich súčasných poznatkoch a skúsenostiach a 
vzťahujú sa na profesionálne použitie a obvyklý účel použitia. Všetky údaje sú nezáväzné 
a nezbavujú užívateľa povinnosti vykonať vlastnú kontrolu vhodnosti výrobku na 
predpokladaný účel použitia. Záruka všeobecnej platnosti všetkých údajov je vzhľadom  
k rôznym poveternostným podmienkam, podmienkam pri spracovaní a v objekte vylúčená. 
Zmeny v rámci produktového a aplikačno-technologického vývoja zostávajú vyhradené.  
Je nutné dodržať všeobecné pravidlá techniky stavieb, platné normy a technické smernice 
pre spracovanie. Vydaním tohto technického listu strácajú predchádzajúce vydania 
platnosť. Najaktuálnejšie informácie nájdete na našej internetovej stránke  
www.quick-mix.sk. 

 
 
 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bezpečnostné pokyny a pokyny k likvidácii 
Bezpečnosť 
• Výrobok reaguje s vlhkosťou / vodou silne alkalicky. Preto je nutné chrániť 

oči a pokožku. Pri styku s pokožkou vždy opláchnuť vodou. Pri zasiahnutí očí 
ihneď vyhľadať lekára. 

• Ďalšie pokyny v bezpečnostnom liste. 

GISCODE 
• ZP1 (výrobok obsahuje cement, s nízkym podielom chrómu) 

Likvidácia 
• Likvidácia podľa úradných predpisov. 
• Prázdne obaly bez zvyškov materiálu odovzdať na recykláciu. 
• Zvyšky materiálu môžu byť zlikvidované podľa Nariadenia o odpadoch s 

kódom odpadu 17 01 01 (Betón) alebo 10 13 14 (Odpadový betón a 
betónový kal). 


