Omítkové systémy SAKRET
pro novostavby a rekonstrukce
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Omítkové systémy.
Dokonalá znalost materiálů a precizní volba.
To jsou zásadní podmínky ve výběru jednotlivých vrstev
omítkových systémů od podkladu po finální úpravu
povrchu.
Výběr omítkového systému a jeho skladby závisí na mnoha
aspektech. Variabilita materiálů, podkladů, umístění a
orientace budovy, druhu a rozměry stavby, klimatické
podmínky apod. předurčují k nutnosti odborného posouzení
každého konkrétního projektu. Neexistuje kvalitní řešení dle
obecného schématu a absence odborného vyhodnocení
všech okolností vede ve většině případů ke špatnému
návrhu celého systému a k nefunkčnímu výsledku. Pojem
omítka se v dnešní době stává sofistikovaným fenoménem
s jeho obrovskou škálou použití a funkcí pro konkrétní účel.
cihelné zdivo nebo přírodní kámen, monolitický beton nebo
Tato příručka je tedy jakýmsi průvodcem a rádcem pro Vaše

vápenopískové

rozhodnutí a zároveň přináší komplexní pohled na téma –

sádrokartony, staré omítky s poruchami i bez poruch,

zdivo,

dřevovláknité

desky

nebo

Omítkové systémy. Pro konzultaci nebo potvrzení výběru

vyžaduje individuální posouzení a individuální návrh skladby

pro Váš konkrétní projekt, stavbu nebo rekonstrukci

omítkového systému tak, aby byly respektovány veškeré

neváhejte kontaktovat naše odborně technické prodejce

fyzikální a technické vlastnosti jednotlivých vrstev. Jedině tak

nebo produktového manažera.

lze zaručit dílo s dlouholetou funkčností a estetickou

Nové a moderní trendy ve stavebnictví, ale i staré, již

ukazují, že nedodržování doporučených skladeb materiálů a

postavené budovy, přinášejí možnost použít bezpočet

technologických postupů, zjednodušování a „zeštíhlování“

materiálů pro konstrukci stěn a mnoho variant podkladů, na

skladeb je vždy na úkor dlouhodobé kvality a do budoucna

které se aplikují omítky nejen pro jejich funkční, ale i

vede ke zvýšeným nákladům na odstranění poruch a

estetickou hodnotu. Každý z těchto materiálů, ať se jedná o

nedostatků plynoucích z technologické nekázně.

hodnotou. Dlouholetá praxe a zkušenosti na tomto poli

Stavební řemeslo
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Posouzení a příprava podkladu u novostaveb
Novostavby – stěny a stropy

Zděné konstrukce

Vývoj v oblasti stavebních materiálů přináší obrovský výběr

Konstrukce z cihelného, resp. keramického zdiva se vyznačují

pro konstrukce obvodových zdí, příček a stropů. Na stavbách

ložnými spárami, které musí být zcela vyplněny odpovídající

se mnohdy kombinují materiály s naprosto rozdílnými

zdicí maltou, vhodnou pro konkrétní konstrukci, s tolerancí do

vlastnostmi. Trendy směřují od tradičních pálených nebo

5 mm vůči povrchu. Pokud tomu tak není, je nutno povrch

kamenných materiálů k moderním, jako jsou tepelně

stěn před začátkem omítacích prací vyrovnat. Pro přípravu

izolační, lehčené, velkoformátové bloky, materiály pro

podkladu pod klasické jádrové nebo lehčené omítky je

přesné zdění, materiály na bázi dřeva a k mnoha dalším

doporučeno používat cementový postřik tzv. špric. Důvodem

prvkům vhodných pro stavební konstrukce. Stále více se

je nejen sjednocení a zpevnění povrchu podkladu, ale

sekáváme

se

stavbami,

kde

základem

je

skelet

z

monolitického betonu doplněný vyzdívkami z cihelných

především zvýšení přídržnosti omítek a významná eliminace
možnosti vzniku trhlin při jejich zrání.

bloků. Tyto variabilní sklady materiálů zároveň kladou na
investory a stavebníky nové požadavky a vyžadují nové

Konstrukce z pórobetonových nebo vápenopískových tvárnic

omítkové materiály a nové technologické a pracovní postupy,

je možno omítat až po jejich dostatečném vysušení. Větší

které předepisují nové směrnice, normy a zákony.

spáry, výtluky nebo jiné nerovnosti je nutno před začátkem
omítání vyplnit odpovídajícím materiálem a nahrubo stáhnout.

Různorodost konstrukčních materiálů, jejich vlastnosti a

Za obzvlášť teplého či větrného počasí se doporučuje podklad

praxe potvrdily oprávněnost pravidla „měkké do tvrdého“

navlhčit, aby se zabránilo tzv. „zprahnutí“ omítky a tím

(od pevného k méně pevnému). To znamená, že směrem od

výraznému snížení její přídržnosti k podkladu.

podkladu k povrchu by vždy následující vrstva omítky měla
mít nižší pevnost, měkčí než ta předešlá. S vývojem a

Konstrukce z monolitického betonu

rozšířením lehčených a tepelně izolačních zdicích prvků šel

Betonové konstrukce před omítáním vyžadují technologickou

ruku v ruce vývoj lehčených a tepelně izolačních omítek,

přestávku a to v letním období cca 8 týdnů po betonáži a v

které dokonale korespondují svými vlastnostmi s podkladem.

zimním cca 80 dnů bez mrazu. Z plochy monolitu je před

I v případě, kdy finální povrchová úprava např. z minerálních

aplikací omítky nutno odstranit případné nálitky a výstupky

šlechtěných omítek je pevnější než lehčená jádrová omítka,

zatvrdlého betonu, případné větší prohlubně tzv. hnízda

nedochází k poruchám z důvodu, že lehčená omítka s nižší

kameniva je potřeba vyrovnat vhodnou cementovou stěrkou

pevností pohlcuje smykové napětí mezi povrchem a

na betonové plochy, např. SAKRET BWB.

konstrukcí. Současně tyto typy omítek přispívají k šetření
energií v souladu s novými směrnicemi a zákony.

Korozí ohrožené kovové části nacházející se v konstrukci musí
být odstraněny do té míry, aby nezasahovaly do omítkové

Obecné pravidlo:

vrstvy, jejich zbytky je nutno před začátkem omítacích prací

Každá vrstva omítky, která tvoří podklad pro další vrstvu,

ošetřit antikorozním nátěrem. Stejně tak je důležité z

musí určitou dobu zrát. Postřik by měl zrát 1-3 dny v závislosti

konstrukce odstranit veškeré zbytky odbedňovacích olejů

na teplotě prostředí. U ostatních omítek platí pro jejich

pomocí odmašťovacích prostředků.

vyzrání pravidlo, že 1 mm tloušťky vrstvy omítky zraje 1 den.
Nejméně však 14 dnů, a to i při min. tloušťce vrstvy 10 mm.

Základy zpracování

Konstrukční materiály
Druh zdiva/konstrukce

Ostatní podklady

Stropní prvky

• keramické a cihelné bloky

• cementotřískové desky

• normální beton

• vápenopískové cihly

• sádrokartonové desky

• cihelné prvky

• pórobetonové tvárnice

• EPS ztracené bednění

• pórobetonové tvárnice

• lehčený beton
• monolitický nebo prefabrikovaný beton
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Posouzení a příprava podkladu před rekonstrukcí

Úprava podkladů - přehled výrobků

Původní omítka

Penetrační nátěry, cementové spojovací můstky

analýza stavu nejen původní omítky a jejího nátěru, ale také

Původní nesoudržné omítky a omítky
s trhlinami

doporučuje použití penetračních nátěrů nebo cementových

snižují nebezpečí vzniku smršťovacích trhlinek při zrání

zachovalosti konstrukce stěn a stropů. V zásadě platí, že

Trhliny v omítce jsou zpravidla způsobeny dvěma důvody.

spojovacích (kontaktních) můstků. Tyto materiály se vyrábějí

omítek, kdy dochází k tahovému napětí. Cementový

veškeré nevyhovující, poškozené nenosné nebo nesoudržné

Prvním z nich je výskyt trhlin pouze v omítce způsobený

na různých bázích na konkrétní podklady. Různé jsou i

spojovací můstek (postřik) se nanáší síťovitě (cca 60 %

vrstvy a stavební prvky musí být odstraněny nebo vyměněny,

většinou tzv. „zprahnutím“ omítky, špatnou konzistencí

poměry ředění vodou, případně se musí aplikovat neředěné.

pokrytí plochy) kašovitou konzistencí, nesmí být řídký, stékat

popř. zcela zbourány.

materiálu při zpracování - vyšší množství záměsové vody,

Některé přípravky jsou vodnaté a jsou určeny především ke

a tvořit polevu.

nevhodnou zrnitostí omítky, vyšším obsahem pojiva apod.

snížení nasákavosti např. univerzální základový nátěr

Cementové spojovací můstky musí mít o třídu vyšší pevnost

Tyto praskliny se objevují záhy po aplikaci omítky a oprava je

SAKRET UG. Jiné obsahují plniva, která po zaschnutí vytvářejí

než má následná vrstva omítky. Velmi savé podklady

K nejčastějším problémům při rekonstrukci starých staveb

poměrně jednoduchá. Je-li vypraskaná omítka soudržná, má

hrubý povrch pro zlepšení přídržnosti následujících vrstev,

(pórobeton, vápenopísková cihla) se doporučuje zkropit

se řadí nadměrná vlhkost a obsah solí ve zdivu pronikající do

tedy dobrou přídržnost k podkladu, postačí provést novou

např. penetrace pod šlechtěné omítky SAKRET GRW nebo  

vodou, aby následný postřik získal požadovanou pevnost.

omítky. Oba problémy spolu úzce souvisí, proto před

tenkovrstvou úpravu povrchu. Vhodnými materiály jsou

disperzní adhezní nátěr pod minerální směsi SAKRET BHR.  

Na hladké nenasákavé podklady jako jsou hladké monolitické

zahájením sanačních prací musí být zjištěny příčiny tohoto

kvalitní štukové omítky, nejlépe s obsahem disperze,

Penetrační nátěry slouží ke snížení nasákavosti, sjednocení

betonové konstrukce se doporučuje použít cementový

stavu a tyto v maximálním možném stavu odstraněny.

eventuálně je možno použít speciální pružný nátěr SAKRET

a zpevnění povrchu, vytvářejí tak adhezní můstek mezi

spojovací můstek SAKRET ZHB.

Prvním a zcela zásadním krokem je tedy provedení

PRF flex.

jednotlivými vrstvami omítkové skladby. Přípravky se

Na běžné zdivo se při ručním zpracování se doporučuje

posouzení stupně vlhkosti a zasolení, tzv. sanační analýzy -

Druhým důvodem vzniku trhlin může být porušená statika

nanášejí stříkáním, válečkem nebo štětkou. Přípravky s

aplikovat cementový postřik SAKRET VSM 04, při strojním

posouzení stupně vlhkosti a zasolení, na jejímž základě musí

především u konstrukcí s malou únosností, dále u konstrukcí

obsahem plniva se musí stále dokonale promíchávat i v

zpracování cementový postřik SAKRET VSM 02. Disperzní

být navržena optimální skladba sanačního systému. Sanační

složených z rozdílných druhů zdiva a různých materiálů,

průběhu aplikace, aby nedošlo k sedimentaci hrubých

cementový postřik SAKRET VSM D s obsahem disperzních

omítky při správně zvolené skladbě a především při

např. dřevo a kov, v neposlední řadě pak různé konstrukční

podílů a tím nebyl vytvořen rovnoměrně hrubý povrch

přísad je vhodný na podklady s vyšším požadavkem

technologické kázni díky svému složení a vlastnostem

změny způsobené nevhodným nebo neodborným zásahem

podkladu.

přídržnosti (beton, kamenné zdivo apod.).

výrazně redukují vlhkost a obsah solí nejen ve zdivu, ale

do konstrukce např. při rekonstrukcích. Vždy je v těchto

nasákavost, sjednocují a zpevňují povrch podkladu, ale

následně i v omítce, která působí vizuálně i na dotek jako

případech

především výrazně zvyšují přídržnost omítek na hladkých

U starých staveb je nezbytně nutné přesné posouzení a

Vlhké a zasolené zdivo

nezbytně

nutné

odborné

posouzení

Pro zvýšení kvality celkového díla se před aplikací omítky

a

suchá. Sanační omítky vynikají vysokou pórovitostí, nízkou

vyhodnocení stavu a chování trhlin - zda cyklicky pracují z

kapilární nasákavostí a nízkým difuzním odporem. Díky

důvodu změn teplot (rozdílná tepelná roztažnost různých

těmto vlastnostem umožňují rychlý odvod vody v podobě

materiálů), vlhkosti nebo z jiných důvodů. Jednoduchým

vodní páry ze zdiva do vnějšího prostředí a eliminují tak

způsobem, osazením sádrových terčíků, zaznamenáme

Cementové

můstky

také

snižují

Přehled v ýrobků SAKRET pro úpravu podkladu

kapilární vzlínání vody ve zdivu. Vysoký obsah pórů v omítce

případný pohyb konstrukce na povrchu omítky. Není-li

vytváří dostatečnou kapacitu pro ukládání solí a tyto

staticky narušena funkce konstrukce, lze tyto povrchy

nepronikají na povrch omítky a nemají následný destrukční

opravit speciálními stěrkami a hmotami např. SAKRET FSP

Penetrační nátěry

charakter. Povrch omítky zůstává dlouhodobě nejen po

nebo SAKRET FPS s vloženou armovací tkaninou. Jako finální

stránce pevnosti a soudržnosti, ale i po stránce estetické

povrchovou úpravu se vždy doporučuje použít pružné

SAKRET Tiefgrund L

bezchybný.

pastovité omítky.

V praxi se používají sanační omítky dle EN 998-1 (R) a nebo

spojovací

nebo méně nenasákavých podkladech a tím významně

Druh podkladu
cihelné
zdivo

vápenopískové
zdivo

pórobeton

beton

původní omítka
s trhlinami

pod šlechtěné
omítky

kamenné a
smíšené zdivo

cementotřískové
zdivo

SAKRET UG
SAKRET BHR

sanační omítkový systém dle směrnice WTA 2-9-04/D. Pro

SAKRET GRW

dlouhodobý, spolehlivý a především funkční výsledek

SAKRET PG

sanační rekonstrukce SAKRET doporučuje výhradně systém
dle WTA.
Druh podkladu
Cementové můstky

cihelné
zdivo

vápenopískové
zdivo

pórobeton

beton

SAKRET ZHB
SAKRET VSM 4
SAKRET VSM 2
SAKRET VSM D
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Klasifikace omítkových systémů SAKRET
Omítky jsou tradičním a stále nejčastěji používaným

pevnosti v rozmezí 1,5 - 5,0 N/mm2. Pouze skutečně

materiálem pro úpravu vnějších i vnitřních povrchů u

dosažená pevnost v tlaku vybrané omítky je směrodatná pro

novostaveb i rekonstrukcí. S vývojem nových sofistikovaných

správný výběr materiálu. Tyto údaje o pevnostech a ostatních

typů omítek se speciálním určením pro konkrétní použití

měřitelných vlastnostech jsou uvedeny v technickém listu

vznikla řada nových harmonizovaných norem a směrnic. Pro

každého jednotlivého materiálu.

posouzení a klasifikaci „omítky“ jsou důležité především

Pro omítkové malty platí evropská norma ČSN EN 998-1

normy a jejich kapitoly, které se zabývají materiálem a jeho

Specifikace malt pro vnitřní a vnější omítky, která rozděluje

technickými vlastnostmi.   Především se jedná o následující

omítky podle způsobu výroby, vlastností a použití. Každý typ

evropské normy:   EN 998-1 pro cementové nebo vápenné

musí být deklarován svojí zkratkou (např. obyčejná malta

omítky, EN 18558 pro omítky s organickými pojivy a EN 13

pro vnitřní/vnější omítku) a dále kategoriemi (viz. tabulka

279-1 pro sádrové omítky. Pro vlastní realizace omítek na

str. 14) rozsahu pevností v tlaku po 28 dnech, kapilární

stavbě pak platí především evropská norma EN 13 914

absorpcí vody a tepelnou vodivostí (u tepelně izolačních

Navrhování, příprava a provádění vnějších a vnitřních

malt, u ostatních pouze tabulkovou hodnotou).   Dále musí

omítek, část 1: Vnější omítky, část 2: Příprava návrhu a

být deklarována přídržnost k podkladu, propustnost vodních

základní postupy pro vnitřní omítky.

par, trvanlivost a reakce na oheň. Pro každý typ omítky je

V

praxi,

především

při

rekonstrukcích

a

opravách

vystaven Protokol o zkoušce typu omítky a následně je

památkových objektů, se ale setkáváme s případy, kdy je

připojeno označení shody CE, které je spolu s doprovodným

potřeba navrhnout omítkový systém na problematické

štítkem umístěno na obalu výrobku.

povrchy, konkrétně na vlhké a zasolené zdivo a zde si s výše

Omítky tvořící povrchy stěn nemají jen dekorativní účel,

uvedenými

slouží jako ochrana zdiva a zabraňují jeho trvalému

normami

nevystačíme.

Kvalitu

výrobků,

technické požadavky a způsob zpracování předepisuje

poškození.

směrnice WTA 2-9-04/D. Tato směrnice je ve světě sanací

podkladu a omítkového systému musí být spolu v souladu.

Vlastnosti

nového

zdiva

nebo

stávajícího

uznávanou normou a pokrývá všechny příslušné obory.

Obecně pak platí, že pro vnější omítky bychom měli vybírat

Správnost výběru omítky pro dané použití nezávisí jen na

maltové směsi s vyššími hodnotami pevností a přídržností a

výběru vhodného typu dle kategorie, kterou udává norma

s menší kapilární absorpcí vody.

EN 998-1 (viz. tab. str. 14), ale i znalost konkrétních hodnot

Omítky SAKRET odpovídají příslušným normám a splňují

jednotlivých vlastností zvoleného druhu omítky. Jako příklad

veškerá kritéria normou na ně kladená.

lze uvést: pro lepení obkladů a dlažeb na omítkový podklad
je nutná minimální pevnost zatvrdlé omítkové malty 2,5 N/
mm2. Omítka kategorie CS II, dle EN 998-1 může vykazovat
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Existuje mnoho možností pro dělení omítek. Následující tabulky ukazují některé z nich.

Skupiny omítkov ých směsí: dle EN 998-1
Typ omítky

Zkratky

Obyčejná vnitřní/vnější omítka

GP (General Purpose Plaster)

Lehčená vnitřní/vnější omítka

LP (Light weight Plaster)

Barevná malta pro vnější omítku

CR (Coloured Render)

Jednovrstvá omítka

OC (One Coat Mor tar)

Sanační malta

R (Renovation Mor tar)

Tepelně izolační malta

T ( Thermal Mor tar)

Kategorie omítkov ých malt podle vlastností zatvrdlé malty: dle EN 998-1
Vlastnost

Kategorie

Hodnoty

Pevnost v tlaku po 28 dnech

CS I

0,4 N/mm 2 až 2,5 N/mm 2

CS II

1,5 N/mm 2 až 5,0 N/mm 2

CS III

3,5 N/mm 2 až 7,5 N/mm 2

CS IV

≥ 6,0 N/mm 2

W0

není předepsána

W1

c ≤ 0,40 kg /(m 2 · min 0,5 )

W2

c ≤ 0,20 kg /(m 2 · min 0,5 )

T1

≤ 0,1 W/(m · K )

T2

≤ 0,2 W/(m · K )

Kapilární nasákavost

Tepelná vodivost

Doporučené tloušťky vrstev omítek a doporučené doby zrání omítek před aplikací
následující vrstv y
Druh omítky

Doporučená tloušťka vrstvy

Doporučená doba zrání

Jádrová omítka exteriér

20 mm

1 mm = 1 den zrání

Jádrová omítka interiér

15 mm

1 mm = 1 den zrání

3 - 5 mm

alespoň 5 - 7 dní

Sanační jádrová omítka

min. 20 mm

1 mm = 1 den zrání

Tepelně izolační omítka

40 - 100 mm

10 mm = 1 den zrání, ne méně než 7 dní

Tenkovrstvá omítka

14
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Materiály pro omítkové systémy SAKRET

Typ materiálu (výrobku)

Produkt

Použití

Omítk y tenkovrstvé, stěrk y (GP)

• SAKRE T  tenkovrst vá stěrka na pórobeton  FPS

venkovní/vnitřní

Produktové spektrum materiálů SAKRET pro omítkové

Další skupinou materiálů pro omítkové systémy jsou výrobky

systémy zahrnuje širokou škálu praxí prověřených výrobků

určené pro finální úpravu jako jsou fasádní nátěrové hmoty

• SAKRE T  jednovrst vá omítka s vlákny  FPM  

venkovní/vnitřní

pro přípravu podkladu až po jednotlivé typy omítek, které

a materiály pro tenkovrstvé úpravy fasád.   Tyto materiály

• SAKRE T  jemná omítka  FFP

venkovní/vnitřní

jsou rozlišeny podle typu pojiva, požadavků na pevnost,

musí splňovat kromě vizuální a estetické funkce také

• SAKRE T  f lexibilní fasádní stěrka  FSP

venkovní/vnitřní

způsobu aplikace a dále podle speciálních požadavků na

stavebně fyzikální požadavky jako je ochrana proti vlhkosti,

• SAKRE T  polymercementová stěrka  BWB

venkovní/vnitřní

funkci omítky: sanační, tepelně izolační nebo tenkovrstvé a

atmosférickým, biologickým, chemickým a mechanickým

• SAKRE T  lepící a armovací malta  K AM

venkovní/vnitřní

pro vytváření armovací vrstvy. Většinu omítek lze zpracovat

účinkům namáhání fasád.

• SAKRE T  vápenný štuk  FS

vnitřní

• SAKRE T  jemný vápenný štuk  FS ex tra

vnitřní

• SAKRE T  vápenocementov ý štuk  K ZS

venkovní/vnitřní

• SAKRE T  cementov ý štuk  ZS

venkovní/vnitřní

• SAKRE T  pastovit ý štuk  PS

vnitřní

• SAKRE T  sanační postřik  SA S

venkovní/vnitřní

• SAKRE T  sanační izolační omítka  SSP

venkovní/vnitřní

• SAKRE T  sanační v yrovnávací omítka  A SP

venkovní/vnitřní

• SAKRE T  sanační omítka  SAP

venkovní/vnitřní

• SAKRE T  sanační štuk  SOP

venkovní/vnitřní

Štuk y (GP)

strojně, tzn. v kombinaci se silem SAKRET a strojní technikou.
Díky tomu pak probíhají práce na stavbě rychleji, bezpečněji
a úsporněji.

Omítk y sanační (R)

Přehled v ýrobků dle skupin a použití
Typ materiálu (výrobku)

Produkt

Použití

Cementové spojovací můstk y,
postřik y (GP)

• SAKRE T  cementov ý postřik  VSM 04

venkovní/vnitřní

• SAKRE T  cementov ý postřik  VSM 02

venkovní/vnitřní

Vápenný systém pro památkovou

• SAKRE T  klasick ý vápenný postřik K SR

venkovní/vnitřní

• SAKRE T  disperzní cementov ý postřik  VSM D

venkovní/vnitřní

péči (GP)

• SAKRE T  klasická vápenná omítka ruční  KHP

venkovní/vnitřní

• SAKRE T  cementov ý spojovací můstek  ZHB

venkovní/vnitřní

• SAKRE T  klasická vápenná strojní omítka  KMP

venkovní/vnitřní

• SAKRE T  hloubková penetrace  Tiefgrund L

venkovní/vnitřní

• SAKRE T  klasick ý vápenný štuk  KFP

venkovní/vnitřní

• SAKRE T  univerzální základov ý nátěr  UG

venkovní/vnitřní

• SAKRE T  minerální omítka r ýhovaná  RP plus 2

venkovní/vnitřní

• SAKRE T  disperzní adhezní nátěr  BHR

venkovní/vnitřní

• SAKRE T  minerální omítka r ýhovaná  RP plus 3

venkovní/vnitřní

• SAKRE T  penetrace pod šlechtěné omítk y  GRW

venkovní/vnitřní

• SAKRE T  minerální omítka zatíraná  SCP plus 2

venkovní/vnitřní

• SAKRE T  penetrace silikát  PG

venkovní/vnitřní

• SAKRE T  minerální omítka zatíraná  SCP plus 3

venkovní/vnitřní

• SAKRE T  penetrace pod silikátové bar v y, ředidlo  SGV

venkovní/vnitřní

• SAKRE T  jemná bavorská omítka  BFP

venkovní/vnitřní

Penetrační nátěry

• SAKRE T  penetrace pod silikonové bar v y, ředidlo  SIL Grund

venkovní/vnitřní

• SAKRE T  silikátová pastovitá omítka  SKP/SRP

venkovní/vnitřní

• SAKRE T  penetrace pod akr ylátové bar v y, ředidlo  AK Grund  

venkovní/vnitřní

• SAKRE T  silikonová pastovitá omítka  HKP/HRP

venkovní/vnitřní

• SAKRE T  jemná jádrová omítka  PM 01

venkovní/vnitřní

• SAKRE T  akr ylátová pastovitá omítka  KH-K /KH-R

venkovní/vnitřní

• SAKRE T  ruční jádrová omítka  PM 02

venkovní/vnitřní

• SAKRE T  mozaiková omítka  BSP

venkovní/vnitřní

• SAKRE T  ruční jádrová omítka  PM 04

venkovní/vnitřní

• SAKRE T  vápenná fasádní bar va  KFF

venkovní/vnitřní

• SAKRE T  strojní jádrová omítka  PM strojní

venkovní/vnitřní

• SAKRE T  silikátová vnitřní bar va  SIF

vnitřní

• SAKRE T  strojní jádrová omítka  MAP 01

venkovní/vnitřní

• SAKRE T  omítka na pórobeton  PAP

venkovní/vnitřní

• SAKRE T  cementová strojní omítka  MZP 01

venkovní/vnitřní

Omítk y lehčené (LW )

• SAKRE T  lehčená strojní omítka  MAP-L

venkovní/vnitřní

Omítk y vápenné (GP)

• SAKRE T  vápenná ruční omítka  KM

venkovní/vnitřní

• SAKRE T  vápenná strojní omítka  KM strojní

venkovní/vnitřní

• SAKRE T  Biosan prevence  preventivní přípravek proti vzniku

• SAKRE T  vápenná omítka  K AP 02

venkovní/vnitřní

                 řas, plísní

• SAKRE T  vápenná gletovací stěrka  FKG

vnitřní

• SAKRE T  Biosan  přípravek k lik vidaci plísní

venkovní

• SAKRE T  sádrová omítka gletovaná  MIP 01

vnitřní

• SAKRE T  Biosan domo  přípravek k lik vidaci plísní

vnitřní

• SAKRE T  sádrová omítka f ilcovaná  MIP 02

vnitřní

• SAKRE T  Biosan super  přípravek k lik vidaci plísní

venkovní/vnitřní

• SAKRE T  sádrová omítka f ilcovaná  MIP 02 fein

vnitřní

• SAKRE T  Antigraf f iti  prevence proti graf f iti

venkovní

• SAKRE T  tepelně izolační omítka, ʎ 0,13  THP

venkovní/vnitřní

• SAKRE T  Graf f iti čistič  přípravek na odstranění graf f iti

venkovní

• SAKRE T  tepelně izolační omítka, ʎ 0,07  WDP

venkovní/vnitřní

Omítk y vápenocementové,
cementové (GP)

Omítk y na bázi sádry

Omítk y tepelně izolační ( T )

16

Omítk y minerální šlechtěné (GP)
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Omítk y pastovité

Vnitřní a fasádní barv y

Ochrana povrchov ých úprav

• SAKRE T  silikátová fasádní bar va  SFF

venkovní/vnitřní

• SAKRE T  silikonová fasádní bar va SHFF

venkovní/vnitřní

• SAKRE T  akr ylátová fasádní bar va KHFF

venkovní/vnitřní

• SAKRE T  f lexibilní bar va na oprav y trhlin PRF f lex

venkovní/vnitřní

• SAKRE T  hydrofobizační přípravek  FL

venkovní/vnitřní
venkovní/vnitřní

SAKRET Omítkové systémy Základy zpracování

17

Doporučené skladby omítkových systémů SAKRET dle
druhu podkladu, resp. konstrukce
Správná volba skladby materiálů pro konkrétní účel spolu s

exteriér, pro standardní nebo specifické technické řešení,

technologickou kázní a dodržením veškerých doporučení

nabízí SAKRET jeden nebo více omítkových systémů.

Skladby základních omítkových systémů SAKRET

Novostavba - exteriér

pro zpracování jednotlivých druhů materiálů je zásadní a
primární zárukou dlouholeté funkčnosti finálního díla,

Následující přehled ukazuje rozmanitost podkladů, na které

včetně jeho estetické hodnoty. Pro každý druh podkladu, ať

můžete v praxi narazit a nabízí Vám pro jejich povrchovou

již při novostavbě nebo rekonstrukci, pro interiér nebo

úpravu praxí ověřená a osvědčená systémová řešení.

1 typ zdiva/podklad
2 příprava podkladu
3 jádrová omítka

Druhy podkladů pro venkovní a vnitřní omítkové systémy SAKRET
Plná cihla a děrovaná
1) 2)
cihla
Systémové info
strana 19, 20, 21

Kamenné zdivo

1) 2)

Systémové info
strana 20

Vápenopísková
1) 2)
cihla
Systémové info
strana 19, 21

Smíšené zdivo

1) 2)

Systémové info
strana 20

Pórobeton

1) 2)

4 armování (vložené do jádrové omítky)

Beton

Systémové info
strana 19, 21

5 penetrace

1) 2)

6 povrchová úprava
(v případě potřeby fasádní nátěr)

Systémové info
strana 19, 21

Vlhké a zasolené
1) 2)
zdivo
Systémové info
strana 22

Plná, děrovaná
cihla

Systém

Původní omítka
1) 2)
s poruchami

Vápenopísková
cihla, pórobeton

Beton

Cementotřískové
zdivo, desky

1. typ zdiva/podklad

Systémové info
strana 21, 23

2 . příprava podkladu

1)

• cementové spojovací  

• cementové spojovací

• cementové

• cementové

   můstk y

  můstk y

  spojovací můstk y

  spojovací můstk y

• penetrační nátěr y

3. jádrová omítka

1)

• omítk y vápenocementové

• omítk y vápenocementové

• omítk y vápenocementové

• omítk y vápenocementové

• omítk y lehčené

• omítk y lehčené

• omítk y tepelně izolační

• omítk y lehčené

• omítk y tepelně izolační

• omítk y tenkovrst vé

• omítk y tepelně izolační

• omítk y tepelně izolační

Původní omítka bez
1) 2)
poruch
Systémové info
strana 20, 21

Cementotřískové
1) 2)
materiály

Sokl rekonstrukce

Systémové info
strana 19, 21

Systémové info
strana 23

1)

Vy tápěné stěny

2)

4. armování

Armovací tkaninu lokálně vložit do jádrové omítk y diagonálně u stavebních ot vorů a na přechody
různých materiálů.

Systémové info
strana 23

U tenkovrst v ých omítek celoplošně vložit armovací tkaninu.
U tepelně izolačních omítek provést celoplošné přestěrkování s vloženou armovací tkaninou.

5. penetrace

1)

6. povrchová úprava

1)
1)
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exteriér    2) interiér
exteriér    2) interiér
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1)

1)

• penetrační nátěr

• penetrační nátěr

• penetrační nátěr

• penetrační nátěr

  pod šlechtěné omítk y

  pod šlechtěné omítk y

  pod šlechtěné omítk y

  pod šlechtěné omítk y

• omítk y tenkovrst vé, š tuk y  

• omítk y tenkovrst vé, š tuk y  

• omítk y tenkovrst vé, š tuk y  

• omítk y tenkovrst vé, š tuk y  

• omítk y minerální

• omítk y minerální

• omítk y minerální

• omítk y minerální

  šlechtěné

  šlechtěné

  šlechtěné

  šlechtěné

• omítk y pastovité

• omítk y pastovité

• omítk y pastovité

• omítk y pastovité

výrobky str. 15, 16

SAKRET Omítkové systémy Základy zpracování
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Skladby základních omítkových systémů SAKRET
Novostavba/rekonstrukce - stěny a stropy – interiér

Rekonstrukce - exteriér

1*

1 typ zdiva/podklad **

1 typ zdiva/podklad

2 příprava podkladu

2 příprava podkladu

3 jádrová omítka

6 povrchová úprava

4 armování

2 příprava podkladu

5 penetrace

3 jádrová omítka

6 povrchová úprava

4 armování

(případně fasádní nátěr)

5 penetrace
6 povrchová úprava

* levá polovina podkladu: pohledové zdivo      ** pravá polovina podkladu: stará omítka

Původní omítka
bez poruch

Systém

Plná cihla bez
poruch

Kamenné zdivo

Smíšené zdivo

1. typ zdiva/podklad

2 . příprava podkladu
1)

• penetrační nátěr y

• cementové spojovací

• cementové spojovací

• cementové spojovací

  můstk y

  můstk y

  můstk y

• omítk y vápenocementové

• omítk y vápenocementové

• omítk y vápenocementové

• omítk y lehčené omítk y

• omítk y tepelně izolační

• omítk y tepelně izolační

1)
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2 . příprava podkladu

• cementové spojovací

• cementové spojovací

  můstk y

   můstk y

• penetrační nátěr y

• penetrační nátěr y

• omítk y vápenocementové

• omítk y vápenocementové

• omítk y vápenocementové

• omítk y lehčené

• omítk y lehčené

• omítk y lehčené

Armovací tkaninu vložit do jádrové omítk y diagonálně u stavebních ot vorů a na přechody různých

• omítk y tenkovrst vé

• omítk y tenkovrst vé

• omítk y na bázi sádr y

materiálů.

• omítk y na bázi sádr y

• omítk y na bázi sádr y

• omítk y tenkovrst vé

• penetrační nátěr pod

• penetrační nátěr pod

• penetrační nátěr pod

• penetrační nátěr pod

  šlechtěné omítk y

  šlechtěné omítk y

  šlechtěné omítk y

  šlechtěné omítk y

6. povrchová úprava

• omítk y tenkovrst vé, š tuk y  

• omítk y tenkovrst vé, š tuk y  

• omítk y tenkovrst vé, š tuk y  

• omítk y tenkovrst vé, š tuk y  

1)

• omítk y minerální

• omítk y minerální

• omítk y minerální

• omítk y minerální

  šlechtěné

  šlechtěné

  šlechtěné

  šlechtěné

• omítk y pastovité

• omítk y pastovité

• omítk y pastovité

• omítk y pastovité

1)

Původní omítka
s poruchami/bez
poruch

Cementotřískové
zdivo, desky

  můstk y

U tepelně izolačních omítek provést celoplošné přestěrkování s vloženou armovací tkaninou.

5. penetrace

Beton

• cementové spojovací

tepelně izolační

4. armování

Zdicí prvky

1. typ zdiva/podklad

1)

3. jádrová omítka

Systém

3. jádrová omítka

4. armování

Armovací tkaninu vložit celoplošně do jádrov ých omítek do horní třetiny
tloušťk y vrst v y, diagonálně u stavebních ot vorů a na přechody různých
materiálů.

5. penetrace

6. povrchová úprava

•

penetrační nátěr y

• omítk y tenkovrst vé

A r movací tkaninu v ložit do
horní třetiny tlouš ťk y vrst v y,
při
r e ko n s t r u kc i
původní
omítk y bez poruch není nutné
vkládat armovací tkaninu.

• penetrační nátěr pod

• penetrační nátěr pod

• penetrační nátěr pod

• penetrační nátěr pod

  šlechtěné omítk y

  šlechtěné omítk y

  šlechtěné omítk y

  šlechtěné omítk y

• omítk y tenkovrst vé, š tuk y  

• omítk y tenkovrst vé, š tuk y  

• omítk y tenkovrst vé, š tuk y  

• omítk y tenkovrst vé, š tuk y

• omítk y minerální

• omítk y minerální

• omítk y minerální

• omítk y minerální

  šlechtěné

  šlechtěné

  šlechtěné

  šlechtěné

výrobky str. 15, 16
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Skladby speciálních omítkových systémů SAKRET
SAKRET omítkov ý systém pro opravu původních
omítek s trhlinami

SAKRET sanační omítkov ý systém dle W TA
1
2
3
4
5

interiér/exteriér

interiér/exteriér
1

1. typ zdiva/podklad1)

• vlhké a zasolené zdivo

2

2. příprava podkladu

• sanační postřik SAKRET SAS

3

3. vyrovnávací omítka

• sanační v yrovnávací omítka SAKRET ASP

4

4. jádrová omítka

• sanační omítka SAKRET SAP

5

• sanační štuk SAKRET SOP
• fasádní bar v y vápenné SAKRET KFF,
  silikátové SAKRET SFF nebo silikonové
  SAKRET SHFF

6

5. povrchová úprava

1)

1)

1. typ zdiva/podklad

• původní omítka s trhlinami

2. příprava podkladu

• penetrační nátěr SAKRET
  Tiefgrund L nebo SAKRET UG

3. jádrová omítka
4. armování
5. penetrace
6. povrchová úprava
    (případně fasádní nátěr)

Alternativně: omítky minerální zatírané SAKRET SCP/RP, omítky pastovité silikátové SAKRET SKP/SRP

nebo silikonové SAKRET HKP/HRP

1
2
3
4

interiér

• kamenné nebo smíšené zdivo

2

2. příprava podkladu

• klasick ý vápenný postřik SAKRET KSR

3

3. jádrová omítka

• klasická vápenná omítka ruční SAKRET
  KHP nebo strojní SAKRET KMP

2

interiér

2

1. typ zdiva/podklad

• zdivo

3

2. příprava podkladu

• penetrační nátěr dle druhu
  podkladu SAKRET UG 1) nebo
  SAKRET BHR 2)
• sádrová omítka gletovaná   
  SAKRET MIP 01 nebo filcovaná
  SAKRET MIP 02

3. jádrová omítka

4. povrchová úprava
1)
2)

• omítk y na bázi sádr y jsou omítk y
  jednovrst vé

• standardní podklad interiér

2. jádrová omítka

• sádrová omítka gletovaná
  SAKRET MIP 01 nebo filcovaná
  SAKRET MIP 02

3. armování

• armovací tkaninu vložit celoplošně
  do horní třetiny tloušťk y vrst v y
  (tloušťka vrst v y min. 8 mm nad
  horní líc trubek)

4. povrchová úprava

• omítk y na bázi sádr y = jednovrst vé
  (povrchová úprava filcováním nebo
  gletováním

SAKRET systém pro úpravu soklu
1

exteriér

2

1. typ zdiva/podklad

3

2. příprava podkladu

• disperzní spojovací postřik
  SAKRET VSM D

3. jádrová omítka (fasáda)

• strojní jádrová omítka
  SAKRET MAP 01

4. jádrová omítka (sokl)

• cementová strojní omítka
  SAKRET MZP 01

5. povrchová úprava

• mozaiková omítka SAKRET BSP   
  případně MZP 01 jako štuková
  vrst va

5

4

na nasákavé podklady
na hladké betonové podklady

1)

4

• klasick ý vápenný štuk SAKRET KFP
• fasádní bar v y vápenné SAKRET KFF,
  silikátové SAKRET SFF

SAKRET omítkov ý systém na bázi sádry

4

1. typ zdiva/podklad

1

1. typ zdiva/podklad

4. povrchová úprava

1

SAKRET systém pro stěnové v ytápění

SAKRET vápenný omítkov ý systém pro rekonstrukci
památek
interiér/exteriér

• omítk y tenkovrst vé: SAKRET FPS,
  SAKRET FSP
• armovací tkaninu vložit do horní
  třetiny tloušťk y vrst v y
• penetrace pod šlechtěné omítky
  SAKRET GRW
• omítky tenkovrstvé, štuky
• omítky minerální šlechtěné
• omítky pastovité

1)

1)

• zdivo

zdivo musí být ochráněno proti vzlínající vlhkostí (hydroizolační opatření)

Pro úpravu vlhkých a zasolených soklových oblastí lze použít sanační omítkový systém

22

Základy zpracování SAKRET Omítkové systémy

SAKRET Omítkové systémy Základy zpracování

23

Technologické postupy a praktické rady pro aplikaci
omítkových systémů SAKRET

Novostavba – exteriér:
technologický postup zpracování základních omítkov ých systémů SAKRET
Kontrola a příprava podkladu, stavební profily
Podklad musí být suchý, čistý, bez prachu, bez solných výkvětů a nesmí být namrzlý a
vodoodpudivý. Maximální vlhkost u pórobetonu nesmí přesáhnout 6 %. Výrazné spáry a
případně vylomené části stavebních dílů (větší než 10 mm) musí být vyplněny před
aplikací omítky. Před omítáním se doporučuje osadit veškeré rohy stavebními profily. Pro
ukotvení profilů na konstrukci se doporučuje použít stavební lepidlo např. SAKRET FKN.
Lepidlo se nanáší zednickou lžicí nebo ocelovým hladítkem na podklad v bodech cca 50
cm vzdálených od sebe a do něj se vtlačí omítkový profil. Povrch je nutno srovnat a profil
očistit od zbytků lepidla. SAKRET nabízí širokou škálu omítkových profilů např.
zakončovací, zakončovací s okapničkou, profil podparapetní, „APU“ lišty, dilatační profily
apod.

Příprava podkladu
Na běžné zdivo se při ručním zpracování doporučuje aplikovat cementový postřik
SAKRET VSM 04, při strojním zpracování cementový postřik SAKRET VSM 02. Disperzní
cementový postřik SAKRET VSM D s obsahem disperzních přísad je vhodný na
podklady s vyšším požadavkem přídržnosti (beton, kamenné zdivo apod.). Na hladké
nenasákavé podklady, jako jsou monolitické betonové konstrukce, se doporučuje
použít cementový spojovací můstek SAKRET ZHB. Velmi savé podklady (pórobeton,
vápenopísková cihla) se doporučuje zkropit vodou, aby následný postřik získal
požadovanou pevnost.

Nanášení omítky
Omítky se nanášejí na podklad buď klasicky ručně nebo omítacím strojem, který má
nesporně vyšší produktivitu práce. Při omítání se musí respektovat doporučená
konzistence omítky, to znamená správné množství záměsové vody. Dále je nutné
respektovat doporučený rozsah tloušťky vrstvy v jednom kroku, u jádrových ručních i
strojních omítek je tloušťka jedné vrstvy max. 25 mm. Dalším nutným pravidlem je
dodržení technologické přestávky pro vyzrání omítky před aplikací následujících
vrstev. Zpravidla platí zásada: co 1 mm tloušťky = 1 den zrání před další aplikací
následujících vrstev. V exteriéru se nejčastěji používají ruční jádrové omítky SAKRET
PM 04, SAKRET PM 02 nebo SAKRET PM 01. Ze strojních omítek jsou to především
omítky SAKRET MAP 01 nebo lehčená strojní omítka SAKRET MAP-L. V případě
konstrukce z přesného zdiva lze aplikovat tenkovrstvý způsob omítání do tloušťky
max. 10 mm. S použitím tenkovrstvých omítek SAKRET FFP, SAKRET FPM nebo SAKRET
FPS s celoplošně vloženou armovací tkaninou. Pro zvýšení tepelného odporu
konstrukce lze použít tepelně izolační omítky SAKRET THP nebo SAKRET WDP.

Zpracování čerstvé omítky stahovací latí
Po nanesení čerstvé omítky na stěnu je nutné povrch bezprostředně zpracovat
stahovací latí typu „h“ - pod mírným úhlem, tlakem, dlouhými tahy hladit (rovnat)
povrch omítky. Rovnání se doporučuje vždy provádět dvěma směry, horizontálně i
vertikálně. Po mírném zatvrdnutí jádrové omítky je nutno zajistit dokonalé srovnání
povrchu ostrou latí typu „v“ a opět odstraňovat drobné nerovnosti dvěma směry,
horizontálně a vertikálně. Po dokonalém srovnání latí se povrch doporučuje
celoplošně zdrsnit mřížovou škrabkou.
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Rekonstrukce – exteriér:
technologický postup zpracování základních omítkov ých systémů SAKRET
Lokální nebo celoplošné vyztužení armovací tkaninou

Kontrola a příprava podkladu

Různé stavební materiály mají různé fyzikální vlastnosti, tepelnou roztažitelnost,

Původní podklad je nutné zkontrolovat. Odstranit veškeré volné části, separační

schopnost absorbovat vlhkost apod. Také určité stavební tvary, především stavební

vrstvy, jako např. zbytky barev, nátěrů, nesoudržných původních omítek apod. Lokální

otvory, vytvářejí v rozích tahové napětí. Úkolem armovací tkaniny je fixace povrcho-

místa poruch musí být před aplikací omítky vyspravena. Podle stavu podkladu se

vých úprav, aby nedocházelo k projevům změn napětí v konstrukci do povrchu for-

doporučuje zvolit odpovídající penetrační nátěr, případně aplikovat cementový

mou trhlinek. Armování se lokálně provádí u přechodů rozdílných materiálů a také se

postřik. Penetrační přípravky se vyrábějí na různých bázích na konkrétní podklady.

diagonálně umisťuje při rozích stavebních otvorů. Do čerstvé zarovnané omítky se

Různé jsou i poměry ředění vodou, případně se aplikují i neředěné. Některé přípravky

vtlačí pruh armovací tkaniny ozubeným hladítkem tak, aby tkanina byla umístěna v

jsou vodnaté a jsou určeny především ke snížení nasákavosti např. univerzální

horní třetině tloušťky vrstvy omítky a opět se povrch zahladí ocelovým hladítkem.

základový nátěr SAKRET UG. Jiné obsahují plniva, která po zaschnutí vytvářejí hrubý

Přesah tkaniny od hranice rozdílných podkladů se doporučuje min. 100 mm. Dia-

povrch pro zlepšení přídržnosti následujících vrstev, např. penetrace pod šlechtěné

gonální výztuhy se doporučují ve velikosti cca 300 x 200 mm. Čím je jádrová omítka

omítky SAKRET GRW nebo disperzní adhezní nátěr pod minerální směsi SAKRET BHR.

hrubší, tím větší musí být oko armovací tkaniny. Doporučují se tkaniny s okem od 6

Na hladké nenasákavé podklady, jako jsou monolitické betonové konstrukce, se

do 10 mm.

doporučuje použít cementový spojovací můstek SAKRET ZHB. Na běžné zdivo při

Celoplošné vyztužení se zpravidla provádí u tenkovrstvých omítek na podklady z

ručním zpracování se aplikuje cementový postřik SAKRET VSM 04, při strojním

přesného zdění. Jedná se o vrstvy omítky do cca 6 – 8 mm. Stěrky pro tenkovrstvé

zpracování cementový postřik SAKRET VSM 02. Na podklady s vyšším požadavkem

omítky mají podobný charakter zpracování a zrnitost jako lepidla pro zateplovací

přídržnosti (beton, kamenné zdivo apod.) použít disperzní cementový postřik SAKRET

systémy. Zrnitost je většinou do 0,5 mm, proto je vhodné použít armovací tkaninu

VSM D s obsahem disperzních přísad.

stejnou jako na ETICS. Oko tkaniny 4,5 – 5 mm.

Nanášení první vrstvy omítky
Penetrační nátěr pod šlechtěné omítky

U rekonstrukcí starých objektů je zpravidla nutné pro dosažení výsledné rovinnosti

Penetrační nátěry slouží ke snížení nasákavosti, sjednocení povrchu, zpevnění

povrchu aplikovat dvě vrstvy omítek. U první vrstvy je nutné maximálně vyrovnat

povrchu a vytvoření spojovacího (adhezního) můstku. Penetrační nátěry pod

podklad v rozsahu doporučených minimálních (zpravidla 15 mm) a maximálních

šlechtěné omítky obsahují plniva, která po zaschnutí vytvářejí hrubý povrch pro

tlouštěk (zpravidla 25 mm) jedné vrstvy jádrové omítky, aby druhá vrstva omítky byla

zlepšení přídržnosti následujících vrstev. Přípravky se zpravidla nanášejí válečkem

aplikována již v rovnoměrné tloušťce. Při omítání se musí respektovat doporučená

nebo štětkou. Přípravky s obsahem plniva se musí stále dokonale promíchávat i v

konzistence omítky, to znamená správné množství záměsové vody.  Dále respektovat

průběhu aplikace, aby nedošlo k sedimentaci hrubých podílů a tím by nebyl vytvořen

doporučený rozsah tloušťky vrstvy v jednom kroku a technologickou přestávku pro

rovnoměrně hrubý povrch podkladu. Pod šlechtěné omítky minerální SAKRET RP/SCP

vyzrání omítky před aplikací následujících vrstev. Zpravidla platí zásada: co 1 mm

a pastovité omítky na bázi silikonu SAKRET HKP/HRP a akrylátu SAKRET KH-K/KH-R je

tloušťky = 1 den zrání před další aplikací následujících vrstev.

vhodný přípravek SAKRET GRW. V případě požadavku na vysokou difuzi pláště stavby
se doporučuje použití silikátových pastovitých omítek SAKRET SKP/SRP s penetračním
nátěrem SAKRET PG.

Zpracování čerstvé omítky stahovací latí

Nanášení šlechtěné omítky

stahovací latí typu „h“ - pod mírným úhlem, tlakem, dlouhými tahy hladit (rovnat)

Šlechtěné omítky se nanášejí vždy na zaschlý penetrační nátěr (min. 12 - 24 hod.).

povrch omítky. Rovnání se doporučuje vždy provádět dvěma směry, horizontálně i

Připravená promíchaná omítka se nanáší na podklad nerezovým hladítkem, tloušťka

vertikálně. Po mírném zatvrdnutí jádrové omítky je nutno zajistit dokonalé srovnání

Po nanesení čerstvé omítky na stěnu je nutné povrch bezprostředně zpracovat

vrstvy omítky odpovídá vždy velikost zrna aplikované omítky. Souvislé plochy je nutné

povrchu ostrou latí typu „v“ a opět odstraňovat drobné nerovnosti dvěma směry,

provádět bez přerušení práce metodou: „živé do živého“.

horizontálně a vertikálně. Po dokonalém srovnání latí se povrch doporučuje
celoplošně zdrsnit mřížovou škrabkou.

Vytváření struktury nanesené šlechtěné omítky

26

Po natažení omítky se plastovým hladítkem provádí požadované strukturování. U

Nanášení druhé vrstvy omítky

zatíraného typu se struktura provádí pravidelným točením. U rýhovaných typů se

U druhé vrstvy omítky by min. tloušťka neměla klesnout pod 15 mm. Při omítání se

rýhování provádí rovnými tahy buď vertikálně nebo horizontálně. V případě aplikace

musí respektovat doporučená konzistence omítky, to znamená správné množství

minerálních šlechtěných omítek musí následovat ošetření povrchu příslušnou fasádní

záměsové vody a doporučený rozsah tloušťky vrstvy v jednom kroku. Důležité je

barvou. Povrch minerálních omítek se doporučuje opatřit nátěrem, který zvyšuje

rovněž

vodoodpudivost omítky. Z tohoto důvodu jsou nejvhodnějšími materiály výrobky na

následujících vrstev. Zpravidla platí zásada: co 1 mm tloušťky = 1 den zrání před další

bázi silikonu - fasádní barva SAKRET SHFF a pastovitá omítka SAKRET HKP/HRP.

aplikací následujících vrstev.
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Stěny a stropy - interiér:
technologický postup zpracování základních omítkov ých systémů SAKRET
Penetrační nátěr pod šlechtěné omítky

Kontrola a příprava podkladu, stavební profily

Penetrační nátěry slouží ke snížení nasákavosti, sjednocení povrchu, zpevnění

Podklad musí být suchý, čistý, bez prachu, bez solných výkvětů a nesmí být namrzlý a

povrchu a vytvoření spojovacího (adhezního) můstku. Penetrační nátěry pod

vodoodpudivý. Maximální vlhkost u pórobetonu nesmí přesáhnout 6 %. Výrazné

šlechtěné omítky obsahují plniva, která po zaschnutí vytvářejí hrubý povrch pro

spáry a případně vylomené části stavebních dílů (větší než 10 mm) musí být vyplněny

zlepšení přídržnosti následujících vrstev. Přípravky se zpravidla nanášejí válečkem

před aplikací omítky. Před omítáním se doporučuje osadit veškeré rohy stavebními

nebo štětkou. Přípravky s obsahem plniva se musí stále dokonale promíchávat i v

profily. Pro ukotvení profilů na konstrukci se doporučuje použít stavební lepidlo

průběhu aplikace, aby nedošlo k sedimentaci hrubých podílů a tím by nebyl vytvořen

např. SAKRET FKN. Lepidlo se nanáší zednickou lžicí nebo ocelovým hladítkem na

rovnoměrně hrubý povrch podkladu. Pod šlechtěné omítky minerální SAKRET RP/SCP

podklad v bodech cca 50 cm vzdálených od sebe a do něj se vtlačí omítkový profil.

a pastovité omítky na bázi silikonu SAKRET HKP/HRP a akrylátu SAKRET KH-K/KH-R je

Povrch je nutno srovnat a profil očistit od zbytků lepidla. SAKRET nabízí širokou škálu

vhodný přípravek SAKRET GRW. V případě požadavku na vysokou difuzi pláště stavby

omítkových profilů např. zakončovací, zakončovací s okapničkou, profil podparapetní,

se doporučuje použití silikátových pastovitých omítek SAKRET SKP/SRP s penetračním

„APU“ lišty, dilatační profily apod.

nátěrem SAKRET PG.

Nanášení šlechtěné omítky

Příprava podkladu

Šlechtěné omítky se nanášejí vždy na zaschlý penetrační nátěr (min. 12 - 24 hod.).

Před aplikací omítky se doporučuje sjednotit a zpevnit povrch podkladu použitím

Připravená promíchaná omítka se nanáší na podklad nerezovým hladítkem, tloušťka

penetračních nátěrů nebo kontaktních spojovacích můstků. Velmi savé podklady

vrstvy omítky odpovídá vždy velikost zrna aplikované omítky. Souvislé plochy je nutné

(pórobeton, vápenopísková cihla apod.) je nutné před aplikací zkropit vodou, aby

provádět bez přerušení práce metodou: „živé do živého“.

následný postřik nepřeschl a získal patřičnou pevnost. Ke snížení nasákavosti je
určen univerzální základový nátěr SAKRET UG. Na běžné zdivo se při ručním
zpracování se doporučuje aplikovat cementový postřik SAKRET VSM 04, při strojním
zpracování cementový postřik SAKRET VSM 02. Disperzní cementrový postřik SAKRET
VSM D s obsahem disperzních přísad je vhodný na podklady s vyšším požadavkem

Vytváření struktury nanesené šlechtěné omítky

přídržnosti (beton, kamenné zdivo apod.). Na hladké nenasákavé podklady, jako jsou

Po natažení omítky se plastovým hladítkem provádí požadované strukturování. U

monolitické betonové konstrukce, se doporučuje použít cementový spojovací můstek

zatíraného typu se struktura provádí pravidelným točením. U rýhovaných typů se

SAKRET ZHB. Přípravky se zpravidla nanášejí válečkem nebo štětkou. Přípravky s

rýhování provádí rovnými tahy buď vertikálně nebo horizontálně. V případě aplikace

obsahem plniva se musí stále dokonale promíchávat i v průběhu aplikace, aby

minerálních šlechtěných omítek musí následovat ošetření povrchu příslušnou fasádní

nedošlo k sedimentaci hrubých podílů a tím nebyl vytvořen rovnoměrně hrubý povrch

barvou. Povrch minerálních omítek se doporučuje opatřit nátěrem, který zvyšuje

podkladu.

vodoodpudivost omítky. Pro tento účel jsou nejvhodnějšími materiály výrobky na bázi
silikonu - fasádní barva SAKRET SHFF a pastovitá omítka SAKRET HKP/HRP. V případě
požadavku na hladký povrch lze použít štukové vápenocementové omítky, nejlépe s

Nanášení omítky

obsahem disperzních látek, např. jemná omítka SAKRET FFP, tenkovrstvá stěrka

Omítky se nanášejí na podklad buď klasicky ručně nebo omítacím strojem, který má

SAKRET FPS, jednovrstvá omítka s vlákny SAKRET FPM, případně vápenocementový

nesporně vyšší produktivitu práce. Při omítání se musí respektovat doporučená

štuk SAKRET KZS.

konzistence omítky, to znamená správné množství záměsové vody. Dále je nutné
respektovat doporučený rozsah tloušťky vrstvy v jednom kroku, u jádrových ručních i
strojních omítek je tloušťka jedné vrstvy max. 25 mm. Dalším nutným pravidlem je
dodržení technologické přestávky pro vyzrání omítky před aplikací následujících
vrstev. Zpravidla platí zásada: co 1 mm tloušťky = 1 den zrání před další aplikací
následujících vrstev. V interiéru se nejčastěji používají ruční jádrové omítky SAKRET
PM 02 nebo SAKRET PM 01. Ze strojních omítek jsou to především omítky SAKRET
MAP 01 nebo lehčená strojní omítka SAKRET MAP-L. V případě konstrukce z přesného
zdiva lze aplikovat tenkovrstvý způsob omítání do tloušťky max. 10 mm. S použitím
tenkovrstvých omítek SAKRET FFP, SAKRET FPM nebo SAKRET FPS s celoplošně
vloženou armovací tkaninou. Pro zvýšení tepelného odporu konstrukce lze použít
tepelně izolační omítky SAKRET THP nebo SAKRET WDP. Monolitické betonové stropní
konstrukce se doporučují upravit tenkovrstvými omítkami respektive stěrkami bez
použití armovací tkaniny. Vhodné materiály jsou jednovrstvá omítka s vlákny SAKRET
FPM nebo polymercementová stěrka SAKRET BWB.
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SAKRET sanační omítkov ý systém dle W TA – interiér/exteriér:
technologický postup zpracování základních omítkov ých systémů SAKRET
Zpracování čerstvé omítky stahovací latí

Odstranění staré omítky, opatření

Po nanesení čerstvé omítky na stěnu je nutné povrch bezprostředně zpracovat

Prvním a nezbytným krokem je odstranění poškozené omítky ze všech zasažených

stahovací latí typu „h“ - pod mírným úhlem, tlakem, dlouhými tahy hladit (rovnat)

ploch a to do výšky, která je alespoň o 1,5 násobku vyšší než viditelná úroveň zavlhnutí

povrch omítky. Rovnání se doporučuje vždy provádět dvěma směry, horizontálně i

nebo prosolení. Spáry ve zdivu je nutné vyškrábat do hloubky min. 20 mm, zvýší se

vertikálně. Po mírném zatvrdnutí jádrové omítky je nutno zajistit dokonalé srovnání

účinnost a životnost sanační omítky. Suť se doporučuje kvůli možné kontaminaci

povrchu ostrou latí typu „v“ a opět odstraňovat drobné nerovnosti dvěma směry,

ostatních stavebních materiálů ihned odvézt z dosahu stavby. Obnažené zdivo se

horizontálně a vertikálně. Po dokonalém srovnání latí se povrch doporučuje

mechanicky očistí nejlépe ocelovými kartáči, prach se odstraní rovněž mechanicky,

celoplošně zdrsnit mřížovou škrabkou.

nikoli vodou. Použití tlakové vody k očištění zdiva je výslovně nevhodné. Poškozené
části zdiva je nutno opravit nebo dozdít a vyplnit hrubé nerovnosti. Vhodné je použít

Povrchová úprava jádrových omítek

zdicí maltu např. SAKRET HM 5, v případě malého rozsahu lze použít sanační

Po řádném vyzrání a vyschnutí jádrových omítek lze aplikovat finální jemnou štukovou

vyrovnávací omítku SAKRET ASP. Pro nové upevnění případných elektrických, nebo

vrstvu. Štuk je nutné řádně promíchat s předepsaným množstvím vody a ocelovým

jiných

hladítkem  rovnoměrně nanést na podklad v tloušťce 1 až 2 mm. Po mírném zavadnutí,

rychletvrdnoucí cementová směs SAKRET SZ nebo lepidlo na obklady a dlažby např.

kdy omítka po dotyku prsty již nelepí, se povrch lehce zkropí vodou. Porézní houbou

SAKRET FKN.

instalací

je

nepřípustné

používat

sádru.

Vhodnými

materiály

jsou

se vrstva omítky „roztočí“ a tím se povrch dokonale srovná. Upravený povrch se
ponechá lehce zavadnout a konečná jemná struktura se docílí krouživým pohybem
jemným molitanovým hladítkem. V interiéru se doporučuje používat vápenné štukové

Příprava podkladu

omítky SAKRET FS, SAKRET FS extra, pastovitý štuk SAKRET PS nebo v případě

Na připravené zdivo se aplikuje sanační postřik (špric) SAKRET SAS. Postřik se provádí

požadavku na pevnější povrch konstrukce lze použít vápenocementový štuk SAKRET

na ploše (pokrytí) max. 60 % sanovaného zdiva - musí prosvítat podklad, nesmí stékat

KZS.

a tvořit “polevu”. Postřik se doporučuje ponechat 3 dny vyzrát.

Povrchová úprava jádrových omítek
V případě požadavku dekorativního pojetí interiérů lze po řádném vyzrání a vyschnutí
jádrových omítek minerální šlechtěnou omítku SAKRET RP/SCP nebo pastovité omítky
SAKRET. Promíchaná omítka se nanáší na podklad nerezovým hladítkem, tloušťka
vrstvy omítky vždy odpovídá velikosti zrna aplikované omítky. Po natažení omítky se

Nanášení omítek

plastovým hladítkem provádí požadované strukturování. U zatíraných typů se

Na takto upravený podklad, se v případě výskytu velkých nerovností aplikuje sanační

struktura provádí pravidelným točením, u rýhovaných rovnými tahy buď vertikálně

vyrovnávací omítka SAKRET ASP v potřebné tloušťce (do 30 mm v jednom kroku) tak,

nebo horizontálně.

aby pro sanační omítku SAKRET SAP byla ponechána souvislá tloušťka vrstvy min. 20
mm! Větší tloušťky je možno nanášet ve více vrstvách s příslušnou technologickou
přestávkou. Je-li nerovnost podkladu max. do 30 mm, lze použít v jednom kroku
pouze sanační omítku SAKRET SAP. Vrstva podkladní omítky se po zavadnutí strhne a
srovná ocelovou mřížovou škrabkou a ostrou latí a nechá proschnout (1 mm tloušťky
omítky = 1 den schnutí). Vyrovnávací omítku SAKRET ASP se doporučuje použít i v
případě vysokého zasolení zdiva, kdy slouží jako akumulační vrstva pro jímání solí. Po
vyschnutí omítky SAKRET ASP se dle výše uvedených zásad aplikuje sanační omítka
SAKRET SAP. Povrch se opět strhne a srovná mřížovou škrabkou (ostrou latí) a nechá
řádně proschnout a vyzrát

Povrchová úprava
Na vyzrálou/vyschlou sanační omítku SAKRET SAP se nanáší sanační štuk SAKRET SOP
v tloušťce cca 2 mm. Povrch se upravuje filcováním (houbou a molitanem). Pro
konečnou povrchovou úpravu po vyschnutí a vyzrání sanačních omítek je nutné zvolit
barvu, která svou paropropustností splňuje požadavky pro aplikaci na sanační omítky.
Na vnitřní plochy se doporučuje silikátová vnitřní barva SAKRET SIF a na vnější plochy
silikonová fasádní barva SAKRET SHFF.
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SAKRET vápenný omítkový systém pro rekonstrukci památek – interiér/exteriér

SAKRET omítkový systém na bázi sádry - interiér

Na historické objekty, které zpravidla vykazují zvýšenou vlhkost i zasolení, se doporučuje použití SAKRET sanačního omítkového systému dle

Kontrola a příprava podkladu, stavební profily

WTA nebo SAKRET vápenného omítkového systému pro rekonstrukci památek. Výrobky tohoto systémového řešení obsahují pucolán a

Podklad musí být suchý, čistý, bez prachu, bez solných výkvětů a nesmí být namrzlý a

vykazují podobné vlastnosti jako omítky sanační. Technologický postup je proto také totožný.

vodoodpudivý. Vlhkost u pórobetonu nesmí překročit 6 %. Výrazné spáry a případně
vylomené části stavebních dílů (větší než 10 mm) musí být vyplněny před aplikací
omítky. Před omítáním se doporučuje osadit veškeré rohy stavebními profily. Pro
ukotvení profilů na konstrukci se doporučuje v případě omítání jádrových omítek na

Odstranění staré omítky, opatření

bázi sádry použít tyto omítky nebo stavební sádru. V případě použití stavebního

Prvním a nezbytným krokem je odstranění poškozené omítky ze všech zasažených

lepidla musí být cementové lepidlo dokonale vyzrálé.   Usazovací omítka (sádra) se

ploch a to do výšky, která je alespoň o 1,5 násobku vyšší než viditelná úroveň zavlhnutí

nanáší zednickou lžicí nebo ocelovým hladítkem na podklad v bodech cca 50 cm

nebo prosolení. Spáry ve zdivu je nutné vyškrábat do hloubky min. 20 mm, zvýší se

vzdálených od sebe a do ní se vtlačí omítkový profil. Povrch je nutno srovnat a profil

účinnost a životnost sanační omítky. Suť se doporučuje kvůli možné kontaminaci

očistit od zbytků omítky. Sakret nabízí širokou škálu omítkových profilů např.

ostatních stavebních materiálů ihned odvézt z dosahu stavby. Obnažené zdivo se

zakončovací, profil podparapetní, „APU“ lišty, dilatační profily apod. postup je proto

mechanicky očistí nejlépe ocelovými kartáči, prach se odstraní rovněž mechanicky,

také totožný.

nikoli vodou. Použití tlakové vody k očištění zdiva je výslovně nevhodné. Poškozené
části zdiva je nutno opravit nebo dozdít a vyplnit hrubé nerovnosti. Vhodné je použít

Příprava podkladu

zdicí maltu např. SAKRET HM 5, v případě malého rozsahu lze použít sanační

Před aplikací sádrových omítek SAKRET MIP 01, SAKRET MIP 02, SAKRET MIP 02 fein se

vyrovnávací omítku SAKRET ASP. Pro nové upevnění případných elektrických., nebo

doporučuje sjednotit a zpevnit povrch podkladu použitím penetračních nátěrů nebo

jiných

jsou

kontaktních spojovacích můstků. Velmi savé podklady (pórobeton, vápenopísková

rychletvrdnoucí cementová směs SZ nebo lepidlo na obklady a dlažby např. SAKRET

cihla apod.) je nutné před aplikací zkropit vodou, aby následný postřik nepřeschl a

FKN.

získal patřičnou pevnost. Ke snížení nasákavosti je určen univerzální základový nátěr

instalací

je

nepřípustné

používat

sádru.

Vhodnými

materiály

SAKRET UG. Na běžné podklady se doporučuje aplikovat cementový postřik SAKRET

Příprava podkladu

VSM 02. Disperzní cementový postřik SAKRET VSM D s obsahem disperzních přísad je

Na připravené zdivo se aplikuje klasický vápenný postřik SAKRET KSR. Postřik se

vhodný na podklady s vyšším požadavkem přídržnosti (beton, kamenné zdivo apod.).

provádí na ploše (pokrytí) max. 60 % sanovaného zdiva - musí prosvítat podklad,

Na hladké nenasákavé podklady, jako jsou monolitické betonové konstrukce, je nutno

nesmí stékat a tvořit “polevu”. Postřik se doporučuje ponechat 3 dny vyzrát.  

použít disperzní adhezní nátěr SAKRET BHR. Přípravky se zpravidla nanášejí válečkem
nebo štětkou. Přípravky s obsahem plniva se musí stále dokonale promíchávat i v
průběhu aplikace, aby nedošlo k sedimentaci hrubých podílů a tím by nebyl vytvořen
rovnoměrně hrubý povrch podkladu.

Nanášení omítek
Nanášení omítek

Omítky se nanášejí na připravený podklad omítacím strojem. Při omítání se musí

Na takto upravený podklad se v případě výskytu velkých nerovností aplikuje jádrová

respektovat doporučená konzistence omítky, to znamená správné množství záměsové

vápenná omítka ve dvou vrstvách. Pro ruční zpracování je určena klasická vápenná

vody. Dále je nutno respektovat doporučený rozsah tloušťky vrstvy v jednom kroku, u

omítka SAKRET KHP, pro strojní zpracování klasická vápenná omítka SAKRET KMP.

jádrových strojních omítek na bázi sádry SAKRET MIP 01 gletovaná, SAKRET MIP 02

Tyto omítky se aplikují v jedné vrstvě do tloušťky max. 25 mm. První vrstva jádrové

filcovaná a MIP 02 fein filcovaná je min. tloušťka 8 mm a max. tloušťka 30 mm.

omítky se po zavadnutí strhne a srovná ocelovou mřížovou škrabkou a ostrou latí a

Proschnout dle uvedené zásady.

nechá proschnout (1 mm tloušťky omítky = 1 den schnutí). Po dodržení technologické
přestávky se aplikuje další vrstva jádrové omítky, povrch se zdrsní a opět nechá
proschnout dle uvedené zásady.

Povrchová úprava

Zpracování čerstvé omítky stahovací latí

Na vyzrálou jádrovou vápennou omítku SAKRET KHP/KMP se nanáší klasický vápenný

Po nanesení čerstvé omítky na stěnu je nutné povrch bezprostředně zpracovat

štuk SAKRET KFP v tloušťce cca 2 mm. Povrch se upravuje filcováním (houbou a

stahovací latí typu „h“ - pod mírným úhlem, tlakem, dlouhými tahy hladit (rovnat)

molitanem). Pro konečnou povrchovou úpravu po vyschnutí a vyzrání vápenných

povrch omítky. Rovnání se doporučuje vždy provádět dvěma směry, horizontálně i

omítek je nutné zvolit barvu, která svou paropropustností splňuje požadavky pro

vertikálně.

aplikaci na vápenné omítky. Na vnitřní plochy se doporučuje silikátová vnitřní barva
SAKRET SIF a na vnější plochy silikátová fasádní barva SAKRET SFF nebo v případě
požadavku památkové péče lze aplikovat vápennou fasádní barvu SAKRET KFF.
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SAKRET tepelně izolační omítkov ý systém – interiér/exteriér
Lokální nebo celoplošné vyztužení armovací tkaninou

Tepelně izolační omítky patří mezi stavební materiály, které jsou vhodné na všechny druhy zdicích materiálů, především ale

Celoplošné vyztužení u omítek na bázi sádry se doporučuje na podklady z

na úpravu keramických thermobloků v exteriéru. Je možno je použít i v interiérech, především na stěnách mezi vytápěnými

cementotřískových prvků systémů ztraceného bednění.

a nevytápěnými místnostmi, kde se omítku doporučuje aplikovat na chladnější stěnu. Tepelně izolační omítky SAKRET THP a
SAKRET WDP svými vlastnostmi výrazně snižují prostup tepla mezi stěnami a tím snižují energetickou náročnost při vytápění
budov. Tepelně izolační omítkový systém se vyznačuje výbornou difuzí vodních par a umožňuje tak dýchání stěn. Jejich
použití je vhodné i pro úpravu kritických podkladů, kde z důvodů větších objemových změn vlivem teploty může u klasických
omítek docházet ke vzniku trhlin.
Při požadavku většího zvýšení tepelně izolačního odporu zdiva se doporučuje použití zateplovacího systému SAKRET Klasik
nebo SAKRET Minerál.

Příprava podkladu
Podklad musí být suchý, čistý, bez prachu, bez solných výkvětů a vlhkostních

Povrchová úprava sádrových omítek

problémů. Na čisté zdivo se doporučuje aplikovat cementový postřik řady SAKRET

Úprava povrchu sádrových omítek se dle druhu provádí filcováním nebo gletováním.

VSM, postřik musí být nanesen síťovitě, mít kašovitou konzistenci, nesmí stékat a

Sádrová omítka SAKRET MIP 02 a SAKRET MIP 02 fein se upravuje filcováním

tvořit polevu. Technologická přestávka pro vyzrání je min. 2 dny. Při ručním zpracování

následujícím způsobem: po mírném zavadnutí, kdy omítka po dotyku prsty již nelepí,

je vhodné použití cementového postřiku SAKRET VSM 04, při strojním zpracování

se povrch lehce zkropí vodou. Porézní houbou se vrstva omítky „roztočí“ a tím se

SAKRET VSM 02.

povrch dokonale srovná. Upravený povrch se ponechá lehce zavadnout a finální
jemná struktura se docílí krouživým pohybem jemným molitanovým hladítkem.

Nanášení omítky

Sádrová omítka SAKRET MIP 01 se upravuje gletováním stejným způsobem porézní

Omítku je ideální nanášet omítacím strojem rovnoměrně na podklad v tloušťce 30 –

houbou, ale po mírném zavadnutí se povrch dokonale zahladí ocelovým hladítkem.

50 mm. Při tloušťce vrstvy omítky nad 50 mm se musí omítka nanášet ve dvou
vrstvách při ponechání technologické přestávky min. 2 dny.

Zpracování omítky
Po nanesení čerstvé omítky na stěnu je nutné povrch bezprostředně zpracovat
stahovací latí typu „h“ - pod mírným úhlem, tlakem, dlouhými tahy hladit (rovnat)
povrch omítky. Rovnání se doporučuje vždy provádět dvěma směry, horizontálně i
vertikálně. Po mírném zatvrdnutí tepelně izolační omítky je nutné zajistit dokonalé
srovnání povrchu ostrou latí typu „v“ a opět odstraňovat drobné nerovnosti dvěma
směry: horizontálně a vertikálně. Po dokonalém srovnání latí se povrch celoplošně
zdrsní mřížovou škrabkou.

Armovací vrstva
Po vyzrání omítky se provede krycí vrstva lepící a armovací maltou SAKRET Speciál
nebo SAKRET KAM v tloušťce min. 3 mm s vloženou armovací tkaninou.

Povrchová úprava
Po vyschnutí armovací vrstvy (min. 5 dnů) je před povrchovou úpravou nutné
aplikovat penetrací pod šlechtěné omítky SAKRET GRW. Tepelně izolační omítky patří
mezi difuzně otevřené systémy, proto povrchovou úpravu musí tvořit materiály
stejného charakteru. Ideální jsou barvy a pastovité omítky na bázi silikonu SAKRET
HKP nebo SAKRET HRP nebo silikonová fasádní barva SAKRET SHFF. Na zaschlý
penetrační nátěr (min. 12 - 24 hod.) se pastovitá omítka nanáší nerezovým hladítkem,
tloušťka vrstvy omítky koresponduje vždy s velikostí zrna aplikované omítky. Souvislé
plochy se musí provádět bez přerušení práce metodou: „živé do živého“. Po natažení
omítky se plastovým hladítkem provádí požadované strukturování. U zatíraného typu
se struktura provádí pravidelným točením. U rýhovaných typů se rýhování provádí
rovnými tahy buď vertikálně nebo horizontálně.
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SAKRET omítkov ý systém pro stěnové v ytápění – interiér

SAKRET omítkov ý systém pro opravu původních omítek s trhlinami – interiér/exteriér

Příprava podkladu

Kontrola a příprava podkladu

Podkladem pro instalaci topných těles, ať již teplovodních nebo ve formě topných

Původní omítka vykazující trhliny musí být před vlastní rekonstrukcí pevná a přídržná

kabelů v interiéru, mohou být veškeré nosné stavební materiály. V některých

s podkladem. V místech, kde tomu tak není, je nutné starou omítku odstranit a tato

případech mohou být podkladem i izolační desky z EPS, XPS nebo MW. Podle druhu

místa vyspravit omítkou novou, např. ruční jádrovou omítkou SAKRET PM 02. Stejně

podkladu se pak provádí jeho úprava. U velmi nasákavých podkladů, jako je pórobeton

tak je nutné odstranit veškeré původní povrchové úpravy (např. nátěry, stěrky), které

nebo staré cihelné zdivo, je nutno pro snížení nasákavosti použít univerzální

by mohly působit separačně. Po očištění povrchu je nezbytné aplikovat penetrační

základový nátěr SAKRET UG, na hladké betonové plochy při aplikaci omítek na bázi

nátěr doporučenými výrobky: hloubková penetrace SAKRET Tiefgrund L, univerzální

sádry SAKRET MIP 01, SAKRET MIP 02 použít disperzní adhezní nátěr SAKRET BHR.

základový nátěr SAKRET UG nebo penetrace pod šlechtěné omítky SAKRET GRW,pro

Pokud je podkladem izolant, musí být povrch upraven lepící a armovací maltou

snížení nasákavosti, sjednocení povrchu a zvýšení přídržnosti nové omítky.

SAKRET Speciál nebo SAKRET KAM. Vytápěnou stěnu je nutno dilatovat od podlahy a
od stropu. Na omítnuté stěně je nezbytné dilatovat jednotlivé topné okruhy dle
předpisu výrobce.

Vyrovnávací vrstva, armování
Na takto upravený podklad se v interiéru doporučuje aplikovat tenkovrstvá stěrka
SAKRET FPS, v exteriéru flexibilní fasádní stěrka SAKRET FSP s celoplošně vloženou

Nanášení omítky

armovací tkaninou. Stěrka se zpravidla nanáší v tloušťce vrstvy 6 – 8 mm. Doporučená

Doporučenými omítkami pro úpravu stěnového vytápění jsou omítky na bázi sádry

velikost oka tkaniny cca 5 mm. Armovací tkanina se aplikuje s přesahem min. 100

SAKRET MIP 01 a SAKRET MIP 02. Je možné použít i strojní jádrovou omítku SAKRET

mm.

MAP 01. Naprosto nevhodné je použití tepelně izolačních nebo lehčených omítek z
důvodu jejich omezené schopnosti vedení tepla. Na upravený podklad se omítka
nanese mezi trubky topného systému a povrch se stáhne latí.

Povrchová úprava
Po vyzrání armovací vrstvy lze aplikovat konečnou povrchovou úpravu. Tenkovrstvá
stěrka  SAKRET FPS se současně používá jako omítka štuková. Lze aplikovat v interiéru

Nanesení druhé vrstvy omítky, armování

i exteriéru. Na plochy v exteriéru je ideální aplikovat jako povrchovou úpravu

Po zavadnutí první vrstvy omítky se na topný systém nanese druhá vrstva omítky v

šlechtěné pastovité omítky na bázi silikonu SAKRET HKP/HRP.

tloušťce min. 10 mm nad horní okraj trubek. Omítka se stáhne latí a celoplošně se do
ní vloží armovací tkanina s oky 6 až 10 mm. Spoje tkaniny musí mít přesah min. 100
mm.

Povrchová úprava
U omítek na bázi sádry lze provést okamžitě povrchovou úpravu filcováním nebo
gletováním. V případě použití strojní jádrové omítky SAKRET MAP 01 se po vyzrání
aplikuje štuková omítka, případně minerální šlechtěné SAKRET SCP/RP nebo SAKRET
pastovité omítky. Před konečnou úpravou povrchu štukovými nebo dekorativními
minerálními omítkami se doporučuje technologická přestávka v rozsahu min. 2 dnů
určená k vyzrání podkladní vrstvy omítky.   Vhodné štukové omítky jsou omítky
vápenocementové, lépe s obsahem disperzí, např. SAKRET FFP, SAKRET FPS nebo
SAKRET FPM. Topný systém se spouští až po konečném vyzrání všech vrstev (cca 15 20 dnů) a je naprosto nezbytné dodržet náběhový topný režim (dle doporučení
výrobce). První 3 dny se doporučuje temperovat v rozmezí 20 – 25°C, každý další den
pak zvyšujeme teplotu o 5°C až do teploty 50°C. Tato teplota se doporučuje ponechat
4 dny. Poté lze každý den snižovat teplotu o 8 - 10°C až k běžné pokojové teplotě.
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SAKRET omítkov ý systém pro úpravu cementotřískov ých prvků – interiér/exteriér
Příprava podkladu
Podklad musí být suchý, čistý a bez prachu. Vlastní konstrukce vyplněná betonem
musí být dokonale vyzrálá. Usazení jednotlivých prvků by nemělo mít toleranci více
než 5 mm. Na čistý podklad se doporučuje aplikovat cementový postřik maltou řady
SAKRET VSM, pro ruční zpracování SAKRET VSM 04, pro strojní zpracování SAKRET
VSM 02. Postřik musí být síťovitý, s kašovitou konzistencí, nesmí stékat a tvořit
polevu. Technologická přestávka pro vyzrání je min. 2 dny.

Nanášení omítky

SAKRET partneři v Evropě:
SAKRET Trockenbaustoffe
Europa GmbH & Co. KG
Franklinstrasse 14
D-10587 Berlin
Německo
Tel. + 49 (0) 30 / 3 30 99 79 - 0
Fax + 49 (0) 30 / 3 30 99 79 - 18
info@sakret.de
www.sakret.de

Omítky se nanášejí na podklad buď klasicky ručně nebo omítacím strojem. Vhodné
jsou strojní omítky vápenocementové SAKRET MAP 01, lehčené MAP-L nebo omítky na
bázi sádry SAKRET MIP 01, SAKRET MIP 02. Při omítání je nutné respektovat
doporučenou konzistenci omítky, to znamená správné množství záměsové vody,
doporučený rozsah tloušťky vrstvy v jednom kroku (u vápenocementových jádrových
omítek zpravidla do 25 mm, u omítek na bázi sádry do 30 mm) a technologickou
přestávku pro vyzrání omítky před aplikací následujících vrstev. Zpravidla platí
zásada: co 1 mm tloušťky = 1 den zrání před další aplikací následujících vrstev.

Armování
U cementotřískových podkladů se vyžaduje celoplošné armování tkaninou. Armování
lze provést dvěma způsoby. U strojních omítek, které vykazují výrazně delší otevřený
čas, lze armovací tkaninu vložit do horní třetiny tloušťky vrstvy a opět uhladit. U
jádrových ručních omítek SAKRET PM 02, SAKRET PM 04 je nutné po vyzrání jádrové
vrstvy provést celoplošné armování vhodnou stěrkou. Do interiéru se doporučuje
tenkovrstvá stěrka SAKRET FPS, do exteriéru lepící a armovací malta SAKRET Speciál
nebo SAKRET KAM.

Penetrační nátěr pod šlechtěné omítky
Penetrační nátěry slouží ke snížení nasákavosti, sjednocení povrchu, zpevnění
povrchu a vytvoření spojovacího (adhezního) můstku. Penetrační nátěr pod šlechtěné
omítky SAKRET GRW obsahuje plnivo, které po zaschnutí vytváří hrubý povrch pro
zlepšení přídržnosti následujících vrstev. Přípravky se zpravidla nanášejí válečkem
nebo štětkou. Přípravky s obsahem plniva se musí stále dokonale promíchávat i v
průběhu aplikace, aby nedošlo k sedimentu hrubých podílů a tím by nebyl vytvořen
rovnoměrně hrubý povrch podkladu.

Nanášení šlechtěné omítky

SAKRET OÜ
Männiku tee 123/2
EE-11216 Tallinn
Estonsko
Tel.
+372 / 65 85 068
Fax
+372 / 65 85 919
sakret@sakret.ee
SAKRET Flotgólf ehf
Miðrhauni 15
IS-210 Garðabæ
Island
Tel.
+354 / 5 55 68 88
Fax
+354 / 5 65 29 18
SAKRET d.o.o.
Čulinečka 2b
HR-10040 Zagreb
Chorvatsko
Tel.
+385 / 1 / 2 93 14 50
Fax
+385 / 1 / 2 99 48 44
sakret@zg.htnet.hr
SIA SAKRET
Ritvari, Stopinu munic. Riga
distr.
LV-2121 Latvia
Lotyšsko
Tel.
+371 / 6 78 036 50
Fax
+371 / 6 78 036 51
info@sakret.lv
www.sakret.lv

UAB SAKRET LT
Biochemiku˛ g. 12
LT-57234 Kė dainiai
Litva
Tel.
+370 / 3 47 535 77
Fax
+370 / 3 47 515 44
administracija@sakret.lt
www.sakret.lt

SAKRET Slovakia k.s.
Pri Kalvárii 16
SK-91701 Trnava
Slovensko
Tel.
+421 / 33 / 5 35 44 73
Fax
+421 / 33 / 5 35 44 71
sakret@sakret.sk
www.sakret.sk

SAKRETE Droge Mortel BV
Postbus 3
NL-9530 AA Borger
Holandsko
Tel.
+31 / 599 / 21 70 20
Fax
+31 / 599 / 28 73 65
info@sakrete.nl
www.sakrete.nl

SAKRET Veta Yapi Malzemeleri San. ve
Tic. A.S
Burhaniye Mah. Nesat Bey Sok. No: 9
TR-34676 Üsküdar Istanbul
Turecko
Tel.
+90 / 216 / 4 22 35 00
Fax
+90 / 216 / 4 22 35 04
info@sakret.com.tr
www.sakret.com.tr

SAKRET Ireland Ltd
Unit 09/Kiltonga Industrial Estate
Belfast Road, Co Down
GB-BT23 4TJ Newtownards
Severní Irsko
Tel.
+44 / 28 / 91 82 29 01
Fax
+44 / 28 / 91 82 65 84
bill@sakret.co.uk

SAKRET Hungária Bt.
HU-9241 Jánossomorja, Új Ipartelep
Maďarsko
Tel.
+36 / 96 / 56 51 91
Fax
+36 / 96 / 56 51 90
sakret@sakret.hu
www.sakret.hu

SAKRET AG/SA
Gewerbestrasse 1
CH-4500 Solothurn
Švýcarsko
Tel.
+41 / 32 / 6 24 55 40
Fax
+41 / 32 / 6 24 55 49
info@sakret.ch
www.sakret.ch

SAKRET Zeipekkis Ltd
Adjacent to Moni Cement Factory
P.O. Box 54579
CY-3725 Limassol
Kypr
Tel.
+357 / 25 82 10 40
Fax
+357 / 25 82 10 43
christos@sakret.com.cy

Na fasádní plochy se u konstrukcí tohoto typu vždy doporučují strukturální šlechtěné
omítky. Šlechtěné omítky se nanášejí vždy na zaschlý penetrační nátěr (min. 12 - 24
hod.). Připravená promíchaná omítka se nanáší na podklad nerezovým hladítkem,
tloušťka vrstvy omítky vždy koresponduje s velikostí zrna aplikované omítky. Souvislé
plochy se musí provádět bez přerušení práce metodou: „živé do živého“. Po natažení
omítky se plastovým hladítkem provádí požadované strukturování. U zatíraného typu
se struktura provádí pravidelným točením. U rýhovaných typů se rýhování provádí
rovnými tahy buď vertikálně nebo horizontálně. V případě aplikace minerálních
šlechtěných omítek SAKRET RP/SCP musí následovat ošetření povrchu příslušnou
fasádní barvou SAKRET. Pro úpravu exteriéru jsou ideální barvy a pastovité omítky na
bázi silikonu, silikonová fasádní barva SAKRET SHFF, silikonová pastovitá omítka
SAKRET HKP/HRP. V případě interiéru lze jako povrchovou úpravu použít tenkovrstvé
štukové omítky SAKRET FPS nebo SAKRET KZS.
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SAKRET CZ k.s.
277 08 Ledčice 150
http://www.sakret.cz
e-mail: sakret@sakret.cz
sekretariát:

315 728 421, 315 728 416

fax:

315 728 452 (dispozice)
315 765 254 (sekretariát)

GSM brána:

777 755 014
606 646 638
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