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TECHNICKÝ LIST č. 425 

 

Omítka pro regulaci vlhkosti 
(Feuchteregulierungsputz) 
 
 

 

Druh materiálu Továrně namíchaná prášková suchá malta bez zápachu, se vzájemně sladěnými speciálními 
přírodními přísadami a speciálním cementem. 

 
Oblast použití  Pro trvalou regulaci vlhkosti u všech typů zdiva v interiéru i exteriéru a pro vytvoření příjemného 

vnitřního klimatu. einzA Omítka pro regulaci vlhkosti transportuje omítkou soli společně s vodou, soli 
se v ní neukládají. Zabraňuje tvorbě plísní. Soli vznikající na povrchu lze smést nebo vysát. 

 
Příprava povrchu Poškozenou starou omítku odstraňte nejméně 80 cm nad hranicí viditelného pronikání vlhkosti, 

zbytky otřete ocelovým kartáčem, odstraňte filmotvorné separační prostředky. 
 Podklad musí být stabilní a bez prachu, špíny a námrazy. 
 Uvolněné části musí být odstraněny. 

 Volné spáry vyškrábejte, po navlhčení opět zarovnejte s einzA Omítkou pro regulaci vlhkosti do jedné 
roviny se zdivem. Hladké a vysoce savé povrchy dobře navlhčete a předstříkejte Omítkou pro 
regulaci vlhkosti ve tvaru sítě, před další aplikací dodržujte minimální odstup jeden den. 

 
Zpracování Minimální tloušťka omítky je 20 mm. Pro tloušťky nad 20 mm pracujte v několika vrstvách. Je důležité 

zajistit, aby byl povrch před aplikací omítky vždy mokrý, a to i mezi vrstvami. 
 První vrstva musí být vždy provedena v šedé barvě (vylepšená HS-NA). Pokud je vyžadován 
přirozeně bílý povrch, lze provést druhou vrstvu v bílé barvě. 
 Ke zpracování einzA Omítky pro regulaci vlhkosti lze použít běžný omítací stroj se směšovačem. 
Tloušťka aplikace je max. 20 mm na vrstvu. Další vrstvy aplikujte napříč. Časový odstup mezi 
jednotlivými vrstvami by měl být přibližně za 8 až 10 hodin, v závislosti na podmínkách okolního 
prostředí. 

 Při ručním zpracování promíchávejte nejméně 2 až 3 minuty motorovým míchadlem. 
 Nemíchejte s cizími přísadami. 
 
Vlastnosti Vysoká počáteční a vysoká konečná pevnost 
 Průměrný vývoj hydratační teploty 
 Normální následné vytvrzování 
 
Odstíny Přírodní bílá 
 Cementově šedá, vylepšená HS a NA 
 (Cement s vysokou odolností proti síranům - HS) 
 (Cement s nízkým obsahem alkálií - NA) 

prosím, otočte! 
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Další barevné odstíny podle einzA mix Farb(T)raum (lze tónovat dodávanými práškovými pigmenty) 

                                                                  
 
 
Technické charakteristiky 
 
Minimální tloušťka nanášení ≥ 20 mm 
Tloušťka nanášení při více vrstvách max. 20 mm / vrstva; pro větší tloušťky použijte vhodnou podporu 
Prostoje přibližně 8 až 10 hodin mezi vrstvami v závislosti na okolních podmínkách 
Balení 25 kg / pytel, 42 pytlů / paleta 
 v přírodní bílé a cementově šedé barvě 
Skladování  lze skladovat přibližně 12 měsíců v originálním uzavřeném obalu na suchém místě, 

chraňte před vlhkostí 
Velikost zrna 0 - 2 mm 
Pevnost v ohybu přibližně 2 N/mm² 
Sypná hmotnost za sucha ≤ 1,3 kg/l 
Obsah vzduchových dutin ≥ 20% 
Hodnota difúzního odporu Sd <0,01 m (v interiéru i exteriéru) 
Výtěžnost mokré malty smícháním s přibližně 5,5 až max. 6 l čisté vody získáme cca 25 l mokré malty 
Spotřeba cca 25 kg suché směsi na m2 (při tloušťce omítky 20 mm) 
 
Další poznámky Omítka regulující vlhkost nesmí být přetírána. 
 K odstranění vnitřní vlhkosti se doporučuje nucené větrání. 
 Obsahuje cement. Nízký obsah chromátů. Směrnice 2003/53/EG 
 
Bezpečnostní informace a varování 
Na výrobek se vztahuje nařízení o nebezpečných látkách. Všechny potřebné informace jsou uvedeny v bezpečnostním listu 
v souladu s nařízením CLP (GHS) podle nařízení (EG) č. 1272/2008. K dispozici kdykoli na www.einzA.com nebo na 
vyžádání na sdb@einzA.com. 
Dodržujte pokyny uvedené na etiketě výrobku! 
 
Obsah VOC podle přílohy II směrnice o VOC 2004/42/EG 
Minerální prášek, bez přiřazení nebo klasifikace VOC. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Výše uvedené informace byly pečlivě sestaveny podle aktuálního stavu znalostí technologií a měly by být použity jako doporučení. 
Vzhledem k různým možnostem aplikace a pracovních metod jsou nezávazné, nezakládají smluvní právní vztah a nezbavují zpracovatele 
povinnosti otestovat vhodnost použití našich produktů na vlastní odpovědnost. Dále platí naše všeobecné obchodní podmínky. 
Vydání 01/2017; tímto všechny předchozí technické listy pozbývají platnost. 


