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T E C H N I C K Ý  L I S T  č .  4 5 3  

 Siliconharz-Edelputz 
 Zrnitost: 1,0 / 1,2 / 1,5 / 2,0 / 3,0 mm 

 

 
Typ materiálu Organicky vázaná strukturální omítka vyztužená silikonovou pryskyřicí se strukturou 

škrábané omítky, pro použití v exteriéru, připravená k použití. 
. 

Využití Jako vrchní vrstva pro vytvoření dekorativního a odolného povrchu na minerálních a 
organických podkladech. Může být použita také jako konečná vrstva v nehořlavých 
tepelně izolačních kompozitních systémech einzA s polystyrenovými deskami.  

 
Spotřeba  od cca 1,7 kg/m2 (1 mm) do cca 4 kg/m2 (3 mm) 
 
Pojivo  emulze silikonové pryskyřice a disperze čistého akrylátu 
 
Hustota  cca 1,70  
 
Barva (standardní) bílá  
 
Vlastnosti  Nehořlavá v systému einzA WDVS; odolná proti napadení řasami a houbami; odolná 

a snadno čistitelná; plynulé a snadné zpracování; vhodná pro strojové zpracování; 
vodoodpudivá a paropropustná; odolná proti povětrnostním vlivům; odolná vůči 
mechanickému namáhání (proti prasklinám a nárazům); vyztužená vlákny. 

 
Podklad  Vhodná pro nenatírané omítky (MG II nebo III), beton a vláknocementové desky. 
 Pro konečnou vrstvu v tepelně izolačním systému einzA. 
 
Projektová schválení   Čísla schválení (Institut pro pozemní stavitelství v Berlíně) 
 
   Z-33.41-429 
   Z-33.43-201 
 
 

 
 
Příprava podkladu  Podklad musí být pevný, čistý, suchý a stabilní; v případě potřeby musí být 

odpovídajícím způsobem ošetřen. Nerovné povrchy je třeba vyrovnat s einzA 
Verbundmörtel. Po zaschnutí je možné provést mezinátěr s einzA LF-Grund Plus. 

 
Technika nanášení  einzA Siliconharz-Edelputz je připravena k okamžitému použití. Před zpracováním 

důkladně pomalu promíchejte míchadlem. Pro úpravu konzistence lze přidat malé 
množství vody (≤ 1%). Nanášejte nerezovým hladítkem a rovnoměrně stahujte na 
tloušťku zrna. Omítku lze zpracovat běžnými omítacími stroji. Pracovní technika a 
nástroje pro zpracování mají rozhodující vliv na konečný vzhled. K dosažení 
rovnoměrného povrchu je vyžadován hladký podklad. Mírné barevné rozdíly v 
různých šaržích jsou podmíněné surovinami a nejsou důvodem k reklamaci. 

 U souvislých povrchů vždy používejte omítky se stejným číslem šarže. Pokud se čísla 
šarží liší, musí se celá omítka předem promíchat. 

 
 

prosím otočte!  
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 Struktura škrábané omítky 
 Rovnoměrně roztírejte pomocí plastového, pěnového nebo PUR hladítka. Omítku 

nanášejte nerezovým hladítkem a stahujte na tloušťku zrna. 
 
Teplota zpracování Teplota vzduchu a podkladu by neměla být nižší než +8 °C. Nezpracovávejte na 

přímém slunečním záření. 
 
Doba schnutí Při +20 °C a 65 % relativní vzdušné vlhkosti je omítka na povrchu suchá po 48 

hodinách, po cca 6 dnech proschlá a pružná. 
 Nižší teploty a vyšší vlhkost vzduchu mohou dobu schnutí prodlužovat. 

 
Tónování 500 kg a více od jednoho odstínu lze dodat z výroby jako speciální zakázku. 
 
Čištění Ihned po použití nářadí očistěte vodou. 
 
Skladování  V chladu, ale chráněné před mrazem. 
 
Velikost balení  25 kg (plastový kbelík) 

 
Speciální instrukce Silikonové materiály jsou zásadité (použijte ochranu očí a kůže). 
 Přilehlé povrchy dobře zakryjte, postříkání zanechá stopy leptání. 
 
Poznámka Vysoce zásadité podklady (nové omítky, výztužné vrstvy atd.) se musí dle obecných 

zásad nechat vyschnout po dobu 28 dnů. V případě kratších pracovních intervalů, 
zejména při aplikaci silně zbarvených omítek, proveďte základní nátěr s LF-Grund-
Plus v odpovídajícím odstínu zajišťující nezbytnou »ochranu proti výkvětu«. 

 
Obsah VOC podle přílohy II směrnice 2004/42/EG  
 Mezní hodnota VOC příloha II A (podkategorie c) 
 Wb: max. 40 g/l dle stupně II (2010)  
 Obsah VOC v einzA Siliconharz-Edelputz: < 40 g/l  
 
Označení CE v souladu s přílohou ZA 1 normy EN 998-1 

 
 
 

 
 
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 01/2020; tímto všechny předchozí technické listy pozbývají platnost. 


