PouÏití
SANAâNÍ KONCENTRÁT je ekonomická a vysoce funkãní alternativa pro odstranûní negativních projevÛ vlhkosti ve stavební
konstrukci i zdivu. Díky vnitfiní hydrofobizaci, vysokému obsahu pórÛ a polypropylénov˘m vláknÛm zaji‰Èuje po mnoho let funkãnost,
estetiãnost i zdravotní nezávadnost omítek.

Fyzikální a mechanické parametry
barva
zrnitost (mm)
objemová hmotnost (kg/m3) 1)
pórovitost (%) 1)
pevnost v tlaku (MPa) 1)
pomûr pevností tlak/tah za ohybu 1)
kapilární nasákavost (mm) 1)
faktor difúzního odporu µ 1)
1)
vyzrálá malta
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nestandardní bílá
0–4
< 1450
> 45
>2
<3
<5
11

Zku‰ební atesty

V˘robek je certifikován podle zákona ã. 22/1997 Sb. a nafiízení vlády ã. 190/2002 Sb.

Pokyny pro zpracování

Podkladem pro naná‰ení sanaãní jádrové omítky s pfiísadou SANAâNÍHO KONCENTRÁTU je dostateãnû soudrÏn˘ ciheln˘, kamenn˘ nebo
smí‰en˘ podklad zbaven˘ prachu a neãistot. Starou omítku je nutné odstranit cca do v˘‰e 100 cm nad hranici vzlínající vlhkosti. LoÏné i svislé
spáry ve zdivu je tfieba pro‰krábnout do hloubky cca 20 mm a nahradit po‰kozené zdicí prvky nebo tyto oblasti zreprofilovat materiálem
VODOTùS. Zdivo je tfieba v pfiedstihu oãistit stlaãen˘m vzduchem nebo ocelov˘m kartáãem.
Dávkování SANAâNÍHO KONCENTRÁTU je buì objemové – 0,66 litru pfiísady na 10 kg suché omítkové smûsi, nebo váhové. V takovém
pfiípadû se doporuãuje dávkovat 0,33 kg (1 vrchovatá odmûrka) SANAâNÍHO KONCENTRÁTU na 10 kg suché omítkové smûsi. V pfiípadû, Ïe
mícháte omítku z vápna, cementu a písku, platí pomûr na 1 lopatu cementu 6 vrchovat˘ch odmûrek.
Pfiíprava sanaãní malty: do míchaãky nejdfiíve nalijeme ãást zámûsové vody, pfiidáme SANAâNÍ KONCENTRÁT, kter˘ pfiesypeme
omítkovou smûsí. Dle poÏadované konzistence postupnû pfiidávámé zámûsovou vodu, aÏ dosáhneme správné, dobfie zpracovatelné
konzistence. PouÏití SANAâNÍHO KONCENTRÁTU lehce zvy‰uje spotfiebu zámûsové vody.
Sanaãní jádrová omítka se SANAâNÍM KONCENTRÁTEM se v men‰ím mnoÏství rozmíchá vrtulov˘m nástavcem na elektrické vrtaãce, vût‰í
mnoÏství pak strojní omítaãkou nebo míchaãkou s nucen˘m obûhem, pfiípadnû míchaãkou samospádovou. Doba míchání je 15 aÏ 20 minut.
Je nezbytné, aby do‰lo k aktivaci a „na‰lehání“ provzdu‰Àovací pfiísady. Pfii pouÏití ‰nekové míchaãky a strojního naná‰ení je moÏné dobu
míchání pfiimûfienû zkrátit. Malta se naná‰í ruãnû nebo strojní omítaãkou. Omítková smûs by nemûla b˘t míchána del‰í dobu neÏ 20 minut, aby
nedo‰lo k tzv. pfiemíchání! Pfii niÏ‰ích teplotách je tfieba pfiimûfienû prodlouÏit míchání s ohledem na úãinnost provzdu‰Àující pfiísady.
Doba zpracovatelnosti smûsi je pfii 20 °C zhruba 90 minut.
Teplota podkladu ani okolní atmosféry nesmí b˘t niÏ‰í neÏ + 5 °C a vy‰‰í neÏ + 30 °C.
Naná‰ení sanaãní omítky s pfiísadou SANAâNÍHO KONCENTRÁTU se provádí ruãnû nebo strojnû ve vrstvách max. 15 aÏ 20 mm.
Nahození malty se provádí podle potfieby v jedné nebo více vrstvách. U vícevrstvé omítky je vÏdy tfieba spodní vrstvu nejprve zdrsnit
hrub˘m kartáãem, aby se dosáhlo dobrého mechanického pfiikotvení následující vrstvy.
Finalizace povrchu se provádí po vyschnutí a vyzrání poslední vrstvy nanesením HASSAN ·TUK. Lze také pouÏít vhodn˘ vápenn˘
nebo cementovápenn˘ ‰tuk s pfiídavkem SANAâNÍHO KONCENTRÁTU – na 10 kg ‰tuku 1 vrchovatá odmûrka. Nanesené maltové vrstvy
je tfieba chránit pokud moÏno pfied pfiím˘m sluneãním osvitem a pÛsobením vûtru i dal‰ích faktorÛ, urychlujících neÏádoucí rychlé
odpafiování zámûsové vody. Pfii vysok˘ch teplotách je nutné omítku zpoãátku zvlhãovat.

Charakteristika v˘robku:
Koncentrovaná pfiísada pro vytvofiení vysoce
hodnotn˘ch sanaãních omítek pro vlhké zdivo
a vlhkostí postiÏené objekty z bûÏnû dostupn˘ch
kvalitních vápenocementov˘ch jádrov˘ch omítek.
• Vhodn˘ pro venkovní i vnitfiní pouÏití
• zvy‰uje objem pórového systému omítky
o více neÏ 70 %
• vnitfinû i povrchovû hydrofobizuje omítku
• zachovává vysokou mechanickou pevnost
omítky v tahu i v tlaku
• obsahuje disperzní polypropylénovou
vláknovou v˘ztuÏ
• má vysokou schopnost absorbce solí
• má vysokou propustnost pro vodní páru
• má schopnost dlouhodobû potlaãit projevy
vlhkosti na nosném i v˘plÀovém zdivu
• zlep‰uje tepelnû izolaãní vlastnosti omítek.

Vydatnost

Z 10 kg suché omítkové smûsi a 0,33 kg SANAâNÍHO KONCENTRÁTU se vyrobí 7 litrÛ sanaãní omítky, tj. 0,7 m2 omítky v tlou‰Èce 10 mm.
Jedno 7 kg balení SANAâNÍHO KONCENTRÁTU tedy vystaãí na 210 kg suché omítkové smûsi a vytvofií celkem 147 litrÛ sanaãní omítky,
tj. 14,7 m2 omítky v tlou‰Èce 10 mm.

Balení a skladování

SANAâNÍ KONCENTRÁT je balen do PP vûder o obsahu 7 kg. Doba skladovatelnosti v pÛvodním uzavfieném obalu ãiní 24 mûsícÛ.

Ochrana zdraví pfii práci

Práce se SANAâNÍM KONCENTRÁTEM nevyÏaduje Ïádná mimofiádná hygienická opatfiení. Pfii práci nejezte, nepijte a nekufite.
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SANAâNÍ KONCENTRÁT je smûs provzdu‰Àujících, hydrofobizaãních a zpevÀujících pfiísad, které po smíchání s
jádrovou omítkou zaji‰Èují pfiirozené difúzní odvlhãení zdiva, dlouhodobé zadrÏení solí uvnitfi svého pórového systému a
ochranu pfied vnûj‰í vlhkostí. V dÛsledku toho nedochází k rozru‰ení omítek ani nátûrÛ a k tvorbû neÏádoucích v˘kvûtÛ ãi
dal‰ích esteticky ãi hygienicky neÏádoucích projevÛ vzlínání vlhkosti.

Pro v˘robek platí TL SAKO1/HAS. Údaje oti‰tûné v tomto technickém listu vycházejí ze znalostí a dostupn˘ch informací v dobû vydání.
V pfiípadû potfieby a jak˘chkoli pochybností ãi nejasností kontaktujte v˘robce.
V˘robce neruãí za jakékoliv ‰kody zpÛsobené nevhodn˘m pouÏitím, nesprávnou aplikací nebo nedodrÏením technologického postupu.
Husovo námûstí 48, 588 13 Polná, tel/fax: 567 212 107, e-mail: hasoft@hasoft.cz, www.hasoft.cz

