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KATALÓGOVÝ LIST  
  

DDII SSPPEERRZZNNÁÁ  OOMMII EETTKKAA  --  hhllaaddeennáá  
FFII NNEEKKSSII LL  ((ssii ll iikkoonnoovváá)) 

 
 
 
Použitie :                                      Disperzná omietka vytvárajúca štruktúru omietky 
                                                               ( zrno na zrno ). Používa sa na konečnú povrchovú 

úpravu minerálnych podkladov ako sú:omietky, betón, 
tehla, pórobetón  a iné .Pre vonkajšie a vnútorné 
použitie.             

 
Zloženie :   Zmes minerálnych plnív, pigmentov , akrylátovej 

disperzie, silikonovej emulzie a aditív. 
 
Farba :  Biela matná s možnosťou farebného tónovania.                        

   
 
Spôsob nanášania :  Omietku nanášame nerezovým hladítkom v hrúbke 

zrna na pevný, suchý a čistý podklad. Po čiastočnom 
zavädnutí omietky (doba je závislá na teplote a 
vlhkosti vzduchu) sa upravuje plastovým ABS 
hladítkom do požadovanej štruktúry. Podklad má byť 
pred nanášaním omietky napenetrovaný penetračnym 
náterom. 

 
Riedenie: V prípade potreby riediť vodou na potrebnú 

konzistenciu. 
 
Vlastnosti: Má výbornú odolnosť proti poveternostným vplyvom, 

paropriepustnosť, pevnosť, stálosť pigmentu a dlhú 
životnosť. Odolná voči UV žiareniu, pri daždi tzv. 
samočistiaci efekt. 

 
Technické údaje: Zrnitosť zatieraná:  1 mm, 1,5 mm a 2 mm 
                          Obsah pevných častíc:                 cca 75% 
 Hustota:                                         cca  1,75 g/cm3 
 Spotreba materiálu:      1 mm   1,6 kg – 1,8 kg/m2 

                                                                                             1,5 mm   2,0 kg – 2,6 kg/m2 

  2 mm 2,9 kg – 3,1 kg/m2
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Bezpečnosť práce: Disperzná omietka je ekologicky neškodná, pri 
dodržaní základných hygienických pravidiel nehrozí 
žiadne nebezpečie. žiadne nebezpečie. 

 
 
Upozornenie: Chrániť pred mrazom a nepoužívať pri nižšej 

teplote ako +5oC !  
                                                     U nového muriva a omietok dodržať stanovenú dobu 

preschnutia. Pracovné náradia i znečistené miesta sa 
dôkladne očistia vodou.   

 
Skladovateľnosť: 12 mesiacov. 
 
Balenie: 15 kg, 25 kg.    
 Na paletách: 15 kg – 33 ks,   25 kg – 16 ks/24ks 

  
 
Odporúčanie pre spracovanie a použitie vychádza z  našich najlepších skúseností a poznatkov. 
Vzhľadom k množstvu aplikačných metód a používania , nemožno z týchto informácii 
odvodzovať právne záväzky. 

 


