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T E N K O V R S T V O V É  O M I E T K Y

■■ Technické■údaje■
ATLAS CERPLAST sa vyrába  na báze akrylátových živíc a kremennej múčky.

Hustota hotového výrobku cca 1,5 g/cm³ 

Prídržnosť k betónu > 1,0 MPa

Teplota prípravy hmoty a podkladu a tiež okolitá 
teplota

+5 °C až +30 °C

Doba schnutia 4 ÷ 6 hodín

■■ Technické■požiadavky
Je súčasťou zatepľovacích systémov:
- ATLAS – ETA 06/0081, ES Prehlásenie o zhode 1488-CPD-0021
- ATLAS XPS – ETA 07/0316, ES Prehlásenie o zhode 1488-CPD-0075
- ATLAS ROKER – ETA 06/0173, ES Prehlásenie o zhode 1488-CPD-0036
- ATLAS STOPTER – AT-15-3662/2010, Certifikát ZKP č. ITB-0457/Z
- ATLAS STOPTER K – 10 – AT-15-4947/2010, Certifikát ZKP č. ITB-0454/Z
- ATLAS HOTER – AT-15-6502/2010, Certifikát ZKP č. ITB-0455/Z
- ATLAS ROKER G – AT-15-7314/2007 Certifikát ZKP č. ITB.0222/Z
- ATLAS RENOTER – AT-15-8477/2010, Certifikát ZKP č. ITB-0456/Z
- ATLAS ROKER  – AT-15-2930/2010 Certifikát ZKP č. ITB.0436/Z
 
Výrobok má Hygienický atest PZH (SHÚ) a Osvedčenie v rozsahu 
radiačnej hygiény.

■■ Určenie
Je penetračným náterom pod tenkovrstvové omietky – CERMIT (minerálne a akrylátové) 
a tiež DEKO M a DEKO DIM.
Zvyšuje prídržnosť – silne prilieha k podkladu a nanášaným omietkam.
Znižuje savosť podkladu – obmedzuje príliš rýchly prienik vody z čerstvých omietok 
do podkladu.
Uľahčuje nanášanie ďalšej vrstvy – drsný povrch obmedzuje sklz nanášanej omietky.
Je dočasnou ochranou fasády – v priebehu pol roka môže byť dočasnou ochranou 
neomietnutej fasády pred atmosferickými zrážkami.

■■ Vlastnosti
Obsahuje drť – zvyšuje prídržnosť, Obsah drte pridáva napenetrovanému povrchu 
drsnosť.
Chráni podklad pred škodlivým vplyvom novej vrstvy – je chemickou bariérou 
medzi podkladom a omietkou, obmedzuje ich vzájomné pôsobenie – prenkanie farby 
z podkladu a vznik fľakov na povrchu omietky.
Má vysokú prídržnosť – k betónu min. 1 MPa.
Má biely farebný odtieň – okrem toho, pod vybrané farebné kompozície mozaikových 
omietok ATLAS DEKO M a DEKO DIM je dostupný dodatočne v 7 farebných odtieňoch.

• zabezpečuje ideálnu prídržnosť omietky
• znižuje savosť a spevňuje podklad
• uľahčuje nanášanie a štrukturovanie
• vyrovnáva koloristiku podkladu
• vyrába sa v niekoľkých farebných odtieňoch

ATLAS■CERPLAST■
Podkladová■omietková■hmota
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AŽ PÄŤ TECHNICKÝCH SCHVÁLENÍ 
PRE ZATEPĽOVACIE SYSTÉMY ATLAS

Druhy podkladov – betón, klasické omietky na stenách z tehál, blokov, tvárnic 
a iných keramických alebo silikátových materiálov, pórobetón, sadrokartónové 
dosky, zatepľovacie systémy na báze polystyrénu, XPS a minerálnej vlny.

Farebný odtieň výrobku 
CERPLAST

Číslo omietky DEKO M

Hnedý 120, 221, 316, 512, 513, 514 a 516

Klinker 121, 220, 319, 320, 416, 417, 418 a 517

Grafitový 122, 219, 314, 315, 419, 420, 518, 519 a 522

Farebný odtieň výrobku 
CERPLAST

Číslo omietky DEKO M

Hnedý 503, 504, 505, 602, 603, 604

Klinker 404, 405, 501, 502, 705

Grafitový 605, 805

Šedý 105, 204, 205, 305

Béžový 301, 302, 303, 304, 401, 402, 403, 601, 804

Modrý 802, 803

PENETRÁCIA 
PODKLADU

PONORENIE 
SIEŤKYLEPENIE NÁTEROMIETANIE

SÚČASŤ ZATEPĽOVACÍCH SYSTÉMOV ATLAS
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■■ Spotreba
Priemerná spotreba je 0,3 kg hmoty na 1 m2.. 

■■ Dôležité■dodatočné■informácie
• Penetrovanú plochu je potrebné chrániť v priebehu práce a vysychaní 

pred priamym slnečným žiarením, silným vetrom a dažďom. 
• Pracovné náradie umyť čistou vodou ihneď po použití.
• Chrániť oči a pokožku. Pri zasiahnutí očí ihneď vyhľadať lekársku pomoc. 

Postupovať v súlade s kartou bezpečnostných údajov.
• Výrobok prepravovať a skladovať v hermeticky uzavretých nádobách, 

v suchých podmienkách (najlepšie na paletách), pri teplote nad 0° C. 
Chrániť pred vlhkosťou. Doba skladovania za podmienok zhodných 
s uvedenými požiadavkami je 12 mesiacov od dátumu výroby 
uvedeného na obale.

■■ Balenie
Plastové nádoby: 5 kg, 10 kg, 15 kg, 25kg
Paleta: 480 kg v nádobách 5 kg, 480 kg v nádobách 10 kg, 495 kg 
v nádobách 15 kg, 400 kg v nádobách 25 kg.

Tieto informácie sú iba základnými pokynmi týkajúcimi sa použitia 
výrobku. Práce s výrobkom je potrebné vykonať v súlade s bezpeč-
nostnými predpismi a stavebnými skúsenosťami.  S vydaním tejto 
technickéj karty všetky predchádzajúce sú neplatné.
Dátum aktualizácie: 02.01.2011

■■ Penetrácia
Príprava■podkladu■pod■omietku
Podklad musí byť:
• stabilný – dostatočne pevný,
• dostatočne vyzretý – doba zretia podkladu je:

 − pre nové cementové omietky vykonané z hotových omietkových malt ATLAS min.     
1 týždeň na každý cm hrúbky,

 − pre betónové steny minimálne 28 dní,
• suchý,
• rovný – nerovnosti a úbytky je potrebné vyplniť napr. VYROVNÁVAJÚCOU MALTOU 

ATLAS, OMIETKOVOU MALTOU ATLAS alebo lepiacimi maltami pre vykonanie výstužnej 
vrstvy v zatepľovacích systémoch. Pred opravou podklad je potrebné ošetriť pene-
tračným náterom – emulziou ATLAS UNI - GRUNT. 

• čistý – zbavený vrstiev, ktoré môžu oslabiť prídržnosť, hlavne prachu, špiny, vápna,   
olejov, tukov, vosku, zbytkov emulznej a olejovej  farby. V prípade, ak je podklad pokrytý 
biologickou koróziou, je treba jú odstraniť preparátom ATLAS MYKOS.

Príprava■hmoty■
Výrobok je určený k priamej aplikácií. Nesmie sa miešať s  inými materiálmi, riediť ani 
zahušťovať. Po otvorení nádoby je potrebné obsah premiešať, za účelom vyrovnania 
konzistencie.

Nanášanie■hmoty
Hmota sa nanáša na pripravený podklad, rovnomerne na celom povrchu pomocou 
valčeka alebo štetca.

Omietanie
Omietanie je možné začať po celkovom uschnutí hmoty, tzn. po cca 4 – 6 hodinách 
po jej nanesení.

k a t a l ó g  t e c h n i c k ý c h  k a r i e t
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■■ Technické■údaje■
ATLAS CERMIT SN alebo DR sa vyrába vo forme suchej zmesi s podielom 
bieleho cementu, vápna, kremennej a dolomitovej drte.

Pomer miešania pre CERMIT SN 
(voda/suchá zmes) 5,75 – 6,50 l/25 kg

Pomer miešania pre CERMIT DR 
(voda/suchá zmes) 5,00 – 6,00 l/25 kg

Teplota prípravy hmoty a podkladu a tiež 
okolná teplota +5 °C až +25 °C

Doba zretia cca 10 minút

Doba spracovateľnosti 1,5 hodiny

Otvorená doba cca 20 minút

■■ Technické■požiadavky
Výrobok spĺňa požiadavky PN-EN 998-1.  ES prehlásenie o zhode č. 013 
(SN) a č. 014 (DR).

 06/08 PN-EN 998-1

Priemyselne vyrábana omietková jednovrstvová malta (OC)  pre interiéry 
a exteriéry budov

Reakcia na oheň A2 s1 d0

Prídržnosť po požadovaných cykloch zretia ≥ 0,5 N/mm2 - FP:B

Pevnosť v tlaku, kategória CS II (1,5 – 5,0 N/mm²)

Absorpcia vody - kategória W1

Paropriepustnosť po požadovaných cykloch zretia ≤1ml/cm² po 48 hod.

Súčiniteľ paropriepustnosti (µ) 15/35

Súčiniteľ tepelnej vodivosti (tabuľková hodnota) 0,93 W/mK (λ10 )

Hustota v suchom stave ≤ 1800 kg/m3

Pevnosť. Prídržnosť po požadovaných cykloch zretia ≥ 0,5 N/mm2 - FP:B

 Pevnosť. Paropriepustnosť po požadovaných 
cykloch zretia ≤1 ml/cm² po 48 hod.

Výrobok má Hygienický atest PZH (SHÚ) a Osvedčenie v rozsahu 
radiačnej hygiény. Je obsiahnutý v Technických schváleniach zatep-
ľovacích systémov:

 − ATLAS – ETA 06/0081, ES Prehlásenie ozhode 1488-CPD-0021 
ESPrehlásenie o zhode č. 1488-CPD-0021

 − ATLAS XPS – ETA 07/0316, ES Prehlásenie ozhode 1488-CPD-0075
 − ATLAS STOPTER – AT-15-3662/2010, Certifikát ZKP č. ITB-0457/Z
 − ATLAS STOPTER K – 10 – AT-15-4947/2010, Certifikát ZKP č. ITB-0454/Z
 − ATLAS HOTER – AT-15-6502/2010, Certifikát ZKP č. ITB-0455/Z
 − ATLAS ROKER - ETA 06/0173, ES Prehlásenie ozhode 1488-CPD-0036
 − ATLAS ROKER G – AT-15-7314/2007, Certifikát ZKP č. ITB-0222/Z
 − ATLAS ROKER - AT-15-2930/2010, Certifikát ZKP č. ITB-0436/Z
 − ATLAS RENOTER – AT-15-8477/2010, Certifikát ZKP č. ITB-0456/Z

■■ Určenie
Je dekoračnou a ukončovacou vrstvou fasád a vnútorných stien.
Vytvára ľahkú a pevnú omietkovou vrstvu – je ideálnou ukončovacou vrstvou zatep-
ľovacích systémov na rôznych druhoch objektov.
Odporúča sa pre fasády budov, na ktorých musí byť zachovaná vysoká paroprie-
pustnosť – pórovitá štruktúra zviazanej omietky zabezpečuje voľný prietok vodnej páry, 
je ideálnou ukončovacou vrstvou stien ako napr. vonkajšie jednovrstvové steny bazénov, 
kuchýň, práčovní, sušiarní, telocviční, starých budov a pod.
Odporúča sa na budovy náchylné na pôsobenie rias a húb – budovy, ktoré sa 
nachádzajú blízko zelene a vodných nádrží. Vysoké pH (-12) bráni biologickej korózii, 
ktorá sa objavuje vo forme hnedo-zelených povlakov a môže viesť k poškodeniu 
povrchov.

• spevnená polymérmi
• pevná a odolná voči mikrotrhlinám
• paropriepustná
• hydrofóbna
• dve štruktúry – točená (baránok) a rýhovaná (rustikálna)

ATLAS■CERMIT■SN■a■DR■
tenkovrstvová■minerálna■omietka

Druhy omietaných budov – rodinné domy, bytovky, verejné budovy.
Druhy podkladov – betón, klasické omietky na stenách z tehál, blokov, tvárnic 
a iných keramických alebo silikátových materiálov, pórobetón, sadrokartónové 
dosky, zatepľovacie systémy na báze polystyrénu, XPS a ninerálnej vlny.

■■ Vlastnosti
Odolná voči mikrotrhlinám – obsahuje špeciálne mikrovlákna spevňujúce jej štruktúru.
Dodatočné zlepšenie pevnostných parametrov omietky v priebehu jej užívania – 
vďaka pozitívnemu vplyvu procesu karbonatizácie minerálnych omietok, ktorý znižuje 
jej nasiakavosť, spevňuje štruktúru a zvyšuje odolnosť voči chemickej agresii.
Má vysokú pevnosť a tvrdosť – vďaka zmesi pojív, spevnenej polymérmi – bielej, 
ušľachtilej a vysokokvalitnej modifikácii cementu a vápna a tiež vďaka špeciálne vybranej 
kremennej drti.
Je hydrofóbna – obsah hydrofóbnych prostriedkov znižuje savosť omietky a chráni 
stenu pred atmosferickými zrážkami.
Systém MYKO BARIERA – chráni omietku pred biologickou koróziou tzn. hubami, 
plesňou a riasami na povrchu omietky.
Nepriťahuje prach, špinu, rastlinný peľ a spaľovače znečistenia.
Je nehorľavý – spolu s minerálnou vlnou vytvára nehorľavý systém tepelnej izolácie.
Po uschnutí sa nemusí natierať egalizačnou farbou za účelom vyrovnania fareb-
ného odtieňa.
Je možné strojové nanášanie pomocou omietaceho agregátu – týmto sa zvyšuje 
výdatnosť a rýchlosť nanášania omietky, hlavne na plochách s nerovnomerným tva-
rom. Pomocou strojov je možné nanášať iba omietku CERMIT SN 15 a CERMIT SN 20. 
Upozornenie: omietka vykonaná pomocou stroja vytvára inú štruktúru „baránka“ ako 
v prípade ručného nanášania.

T E N K O V R S T V O V É  O M I E T K Y
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VÝROBOK ZHODNÝ 
S EURÓPSKOU NORMOU

B O H A T Á 
P A L E T A 
F A R I E B

AŽ PÄŤ TECHNICKÝCH SCHVÁLENÍ 
PRE ZATEPĽOVACIE SYSTÉMY ATLAS

41 farebných odtieňov – zhodných s BOHATOU PALETOU FARIEB ATLAS
 (minimálna objednávka farebných omietok je 2100 kg) 
2 druhy štruktúr  – točená (baránok) – CERMIT SN
 – rýhovaná (rustikálna) – CERMIT DR
3 hrúbky zrna  – 1,5 mm – CERMIT SN 15
 – 2,0 mm  - CERMIT SN 20 a DR 20
 – 3,0 mm  -  CERMIt SN 30 a DR 30 (iba biela farba)
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■■ Spotreba
 − cca 2,5 kg omietky CERMIT SN 15 na 1 m2

 − cca 3,0 kg omietky CERMIT SN a DR 20 na 1 m2

 − cca 4,0 kg omietky CERMIT SN a DR 30 na 1 m2

■■ Dôležité■dodatočné■informácie
• Otvorený čas práce (medzi nanesením do zatretia) je závislý od savosti 

podkladu, okolitej teploty a konzistencie malty. Je potrebné určiť 
maximálnu veľkosť plochy, ktorú treba omietnuť v jednej pracovnej 
operácii (nanesenie a zatretie).

• Materiál sa nanáša metódou „mokré na mokré“, Aby miesta spojenia 
neboli viditelné, jednotlivé partie omietky nesmú zaschnúť pred 
nanesením ďalších. Technologické prestávky sa odporúča naplánovať 
vopred, napr. v rohových častiach budovy, pod odkvapovými zvodmi, 
v miestach spojenia farieb a pod.

• Omietanú plochu je potrebné chrániť pred priamym slnečným žiarením, 
silným vetrom a dažďom.

• Doba vysychania omietky je od 12 do 48 hodín a záleží od podkladu, 
okolitej teploty a relatívnej vlhkosti vzduchu.  Pri práci a vysychaní 
omietky by teplota podkladu a okolia nemala byť nižšia ako +5°C 
a vyššia ako +25°C.

• Aby nevznikli rozdiely v odtieňoch farieb, na jednej ploche sa odporúča 
aplikovať omietku s rovnakým dátumom výroby.

• Pracovné náradie umyť čistou vodou ihneď po použití. Obtiažne od-
stranitelné zbytky zaschnuté hmoty umyť prostriedkom ATLAS SZOP.

• Dráždivý – prípravok obsahuje cement. Dráždí dýchacie cesty a po-
kožku. Riziko vážneho poškodenia očí.  Môže vyvolať precitlivenosť pri 
styku s pokožkou. Uchovávať mimo dosah detí. Nevdychovať prach. 
Pri zasiahnutí očí okamžite dôkladne vypláchnuť veľkým množstvom 
vody a vyhľadať lekársku pomoc. Používať vhodný ochranný odev, 
ochranné rukavice a ochranné okuliare alebo tvárový štít. Pri požití 
okamžite vyhľadať lekársku pomoc a ukázať tento obal alebo označenie. 
Postupovať v súlade s kartou bezpečnostných údajov.

• Výrobok prepravovať a skladovať v hermeticky uzavretých vreciach, 
v suchých podmienkách (najlepšie na paletách). Chrániť pred vlh-
kosťou. Doba skladovania za podmienok zhodných s uvedenými 
požiadavkami je 12 mesiacov od dátumu výroby uvedeného na obale. 
Obsah rozpustného chrómu (VI) v hotovej hmote výrobku ≤ 0,0002 %.

■■ Balenie
Papierové vrecia: 25 kg
Paleta: 1050 kg vo vreciach po 25 kg

Tieto informácie sú iba základnými pokynmi týkajúcimi sa použitia 
výrobku. Práce s výrobkom je potrebné vykonať v súlade s bezpeč-
nostnými predpismi a stavebnými skúsenosťami.  S vydaním tejto 
technickéj karty všetky predchádzajúce sú neplatné.
Dátum aktualizácie: 02.01.2011

■■ Omietanie
Príprava■podkladu
Podklad musí byť:
• stabilný – dostatočne pevný a primerane vyzretý. Doba zretia podkladu je:

 − pre nové cementové omietky vykonané z hotových omietkových mált ATLAS min.     
1 týždeň na každý cm hrúbky,

 − pre betónové steny minimálne 28 dní,
• suchý,
• rovný – nerovnosti a úbytky je potrebné vyplniť napr. VYROVNÁVAJÚCOU MALTOU 

ATLAS, OMIETKOVOU MALTOU ATLAS alebo lepiacimi maltami pre vykonanie výstužnej 
vrstvy v zatepľovacích systémoch. Pred opravou podklad je potrebné ošetriť pene-
tračným náterom – emulziou ATLAS UNI – GRUNT.

• čistý – zbavený vrstiev, ktoré môžu oslabiť prídržnosť, hlavne prachu, špiny, vápna,  
olejov, tukov, vosku, zbytkov emulznej a olejovej farby. V prípade, ak je podklad pokrytý 
biologickou koróziou, je treba jú odstraniť preparátom ATLAS MYKOS.

• napenetrovaný – podkladovou hmotou ATLAS CERPLAST.

Príprava■omietky■
V prípade ručného omietania, materiál z vreca vsypať do nádoby a premiešať na sucho 
– v priebehu dopravy mohlo dojsť k segregácii zrna. Následne zmes presypať do ná-
doby s vodou (pomery sú uvedené v Technických údajoch) a rozmiešať rýchlobežným 
miešadlom  až vznikne celistvá konzistencia. Maltu nechať 10 minút odstáť a následne 
ešte raz premiešať. Malta je vhodná k použitiu ihneď po premiešaní a svoje vlastnosti 
si uchováva cca 1,5 hodiny.  V priebehu práce občas maltu premiešať za účelom 
vyrovnania konzistencie. V prípade strojového omietania miešanie vykonať v súlade 
s návodom na použitie agregátu. Úroveň dávkovanej vody je potrebné nastaviť tak, 
aby konzistencia nanášanej malty zabezpečovala správnu štruktútu omietky. 

Nanášanie■omietky
Omietka sa nanáša na podklad ručne alebo pomocou agregátu. Ručne sa omietka nanáša 
vo vrstve o hrúbke zrna pomocou hladkého nerezového hladidla. Prebytok materiálu je 
potrebné stiahnuť späť do nádoby a premiešať.
Strojové nanášanie vykonávať pomocou špeciálnych omietacích agregátov.

Štrukturovanie■omietky
Čerstvý povrch sa štrukturuje plastovým hladidlom. Omietka SN (baránok) – krúživymi 
pohybmi, omietka DR (rýhovaná) – zvislými, vodorovnými alebo krúživými pohybmi, 
v závislosti od očakávaného efektu. Omietka nanášaná agregátom sa neštrukturuje – 
vytvára štruktúru baránka, ale inú ako v prípade ručného nanášania.

Maľovanie
Omietnuté steny je možné natierať ľubovoľnými fasadnými farbami (napr. ATLAS ARKOL 
S, ATLAS ARKOL N, ATLAS FASTEL-NOVA a ATLAS ARKOL E.). Maliarské práce je možné 
začať po 2 – 6 týždňoch po omietaní (v závislosti od druhu farby a farebného odtieňa).
Iba maľovanie silikatovou farbou ATLAS ARKOL S je možné začať po uschnutí omietky, 
min. po 48 hodinách.

T E N K O V R S T V O V É  O M I E T K Y

k a t a l ó g  t e c h n i c k ý c h  k a r i e t



T E N K O V R S T V O V É  O M I E T K Y

w w w . a t l a s . c o m . p l

• aplikácia výlučne nástrekovou metódou
• omietanie hladkých  a nerovných povrchov
• unikátna štruktúra barančeky v bielej farbe
• dvojnásobne skrátený čas nakladania
• znížená spotreba - do 1,5 kg/m²

ATLAS CERMIT MN 
tenkovrstvová, nástreková minerálna zmes

■  Technické údaje 
ATLAS CERMIT MN sa vyrába v podobe suchej zmesi bieleho cementu 
a kremenného a dolomitového kameniva. 

■  Technické požiadavky 
Omietka spĺňa požiadavky PN-EN 998-1. Prehlásenie o zhode EU č. 112.

Omietka má Hygienickú známku PZH Osvedčenie z oblasti radiačnej 
hygieny. Okrem toho boli jej schválené systémy tepelnej izolácie:
- ATLAS STOPTER - AT-15-3662/2010
  Certifikát ZKP č. ITB-0457/Z
- ATLAS STOPTER K-10 - AT-15-4947/2010
  Certifikát ZKP č. ITB-0454/Z
- ATLAS HOTER - AT-15-6502/2010
  Certifikát ZKP č. ITB-0455/Z
- ATLAS ROKER - AT-15-2930/2010
  Certifikát ZKP č. ITB-0436/Z
- ATLAS RENOTER - AT-15-8477/2010
  Certifikát ZKP č. ITB-0456/Z

■  Tenkovrstvová nástreková zmes
Veľmi rýchla aplikácia – technológia nástreku (pri použití agregátov napr. MAI ale-
bo WAGNER) až dvojnásobne zrýchľuje nanášanie: znižuje počet angažovaných osôb 
v investičnom procese, čas ich práce a čas  používania lešenia
Technologické prestávky v  ľubovoľnom okamžiku – metóda strojného nanáša-
nia umožňuje pracovnú prestávku v  každom okamžiku, bez nutnosti nepretržitého 
pokračovania práce do rohov  budovy alebo používania prerušenia, napr. na veľkých 
fasádach – stena má vždy jednoliatu štruktúru po celom povrchu.
Výnimočná štruktúra – omietka vykonaná pomocou strojného nanášania má výra-
znú štruktúru barančeka, ktorá tvorí zaujímavý vizuálny efekt. Hustota rozmiestenia 
drte sa môže zvyšovať pomocou dodatočného nástreku, čo umožňuje prispôsobenie 
koncového efektu individuálnym očakávaniam investora.
Jednoduché omietanie ríms, oválnych stien, stropov a iných dekoračných ele-
mentov  – omietka nevyžaduje zatieranie, čo umožňuje získať ideálnu štruktúru na plochách, 
ktoré sú ťažko dostupné k ručnému nanášaniu.
Oprava tenkovrstvových omietok – možnosť získania povrchovej štruktúry bara-
nčeka na nerovných podkladov, spôsobuje, že CERMIT MN je ideálny k oprave starých 
tenkovrstvových omietok (nevyžaduje na nich vyrovnávajúce vrstvy, ktorá je nutná 
k získaniu povrchovej štruktúry v omietkach vykonávaných ručne).

■  Určenie
Stanoví dekoračné a ochranné ukončenia fasád, ako aj vnútorných stien – je trvanlivým 
a ekonomickým riešením pre všetky druhy stavebníctva.
Odporúča sa najmä na fasády budov, v ktorých musí byť uchovaná vysoká prie-
pustnosť vodnej pary – pórovitá štruktúra viazanej omietky zaručuje voľný pohyb 
vodnej pary, stanoví ideálnu záverečnú úpravu  priečok, ako vonkajšie jednovrstvové 
steny bazénov, kuchýň, sušiarní, práčovní mraziarní, telocviční, starých budov, atď.
Stanoví ideálne zakončenie systémov tepelnej izolácie –  tvorí ľahkú a  odolnú 
omietkovú hmotu.
Odporúča sa na budovy vystavené pôsobenie na biologickú koróziu – situované 
blízko zelene a vodných nádrží. Vysoké pH omietky (~12) znemožňuje rozvoj plesní 
a rias, ktoré sa objavujú v podobe hnedo-zeleného povlaku a ktoré môže poškodiť 
povrch.

■  Vlastnosti
Má vysokú odolnosť a tvrdosť  – vďaka zmesi posilnenej polymérmi, bielemu, 
ušľachtilému a  vysokokvalitnému druhu cementu, ako aj vďaka špeciálne vybranej 
dolomitového kameniva.
Dodatočné polepšenie parametrov odolnosti omietky v priebehu jej používa-
nia – je získavané vďaka pozitívnemu vplyvu prirodzeného procesu karbonizácie 
minerálnych omietok, ktorá spôsobuje zníženie ich nasiakavosti, stvrdnutie štruktúry 
a zvýšenie odolnosti voči chemickému agresívnemu pôsobeniu.
Chránený systémom MYKO BARIERA – jeho základom sú biocídy, systém zabezpe-
čuje omietke cez dlhý čas účinnú ochranu pred biologickou koróziou, čiže rozvojom 
plesní a rias na povrchu omietky.
Nepriťahuje prach, špinu, rastlinný peľ a nečistoty zo spalín.
Je nehorľavý –  spolu s minerálnou vlnou tvorí nehorľavý systém tepelnej izolácie 
stien.
Po vyschnutí je odporúčané maľovanie omietky fasádnou farbou, zvlášť v prípade 
nanesenie tenkej vrstvy. 

PENETRÁCIA 
PODKLADU

PONORENIE 
SIEŤKYLEPENIE NÁTEROMIETANIE

SÚČASŤ ZATEPĽOVACÍCH SYSTÉMOV ATLAS

06/08           PN-EN 998-1

Vyrábaná v podniku, omietková jednovrstvová malta (OC), k používaniu 
v interiéroch a exteriéroch..

Reakcia na oheň – trieda A2 s1 d0

Priľnavosť po požadovaných cykloch sezonovania ≥ 0,5 N/mm2- FP:B

Kategória pevnosti v tlaku
CS II 

(od 1,5 do  5,0 N/mm2)

Absorpcia vody – kategória W1

Priepustnosť vody skúmaná  
po požadovaných cykloch sezonovania

≤1ml/cm2 po 48 h

Súčiniteľ priepustnosti vodnej pary (μ) 15/35

Súčiniteľ vodivosti tepla (tabuľová hodnota) 0,93 W/mK (λ10, dry)

Hustota brutto v suchom stave ≤ 1800 kg/m3

Trvanlivosť. Priľnavosť  po požadovaných cy-
kloch sezonovania 

≥ 0,5 N/mm2- FP:B

Trvanlivosť. Priepustnosť vody 
po požadovaných cykloch sezonovania

≤1 ml/cm2 po 48 h

Druhy omietaných budov – jedno a mnohorodinné budovy 
Druhy podkladov – betón, tradičné omietky vykonaný na múroch z tehál, blokov 
a keramických tvárnic, pórovitých alebo silikátových tvárnic, sadrokartónové dosky, 
zatepľovacie systémy s polystyrénom, XPS a minerálnou vlnou.

Pomer zmesi
voda / suchá malta

5,75 ÷ 6,5 l / 25 kg

Teplota prípravy hmoty, ako aj pod-
kladu  a okolia počas prác

 od +5 °C 
do +25 °C

Doba dozrievania cca. 10 minút

Doba pripravenosti malty k práci 1,5 hodiny

ŠTRUKTÚRA                          B E R Á N K A

VÝROBOK JE V SÚLADE S 
EURÓPSKOU NORMOU
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■  Dôležité dodatočné informácie
•  Je nutné dôkladne zabezpečiť  okná, dvere, parapetne, nepravé 

stropy, žliabkové rúry apod., ako aj priestor v blízkosti omietanej 
plochy – črepiny môžu padať do vzdialenosti 2 metrov od steny.

•  Štruktúra omietky CERMIT MN sa rôzni od striekanej štruktúry, charak-
teristickej pre ručne nanášané omietky CERMIT SN – kamenivo je 
menej zahustené.

•  Nesprávne rozmiešanie  omietky môže spôsobiť vznik zapcha-
tia v dýze, čo znemožňuje nástrek.

•  Prestávky v  práci agregátu nemôžu byť dlhšie ako 15 minút, 
s ohľadom na viazanie materiálu nachádzajúceho sa v hadiciach

•  Omietanú plochu je treba chrániť v  priebehu prác a  taktiež aj 
v čase vysýchania omietky, pred bezprostredným slnečným žiarením,

  činnosťou vetru a atmosférickými zrážkami
•  Čas vysýchania omietky v závislosti od pokladu, teploty a relatívnej 

vlhkosti vzduchu je cca 12 až 48 hodín. Teplota podkladu a okolia 
v priebehu vykonávania prác a vysýchania omietky, by sa mala po-
hybovať v hraniciach +5 °C až +25 °C.

•  Nástroje je potrebné čistiť hneď po využití čistou vodou. Ťažko 
odstrániteľné zvyšky viazanej malty sa  odstraňuje prípravkom 
ATLAS SZOP.

•  Prípravok je dráždivý – obsahuje cement. Pôsobí dráždivo na 
dýchacie cesty a kožu. Existuje riziko vážneho poškodenia očí. 
Môže spôsobiť alergiu v  kontakte s  kožou. S  ohľadom na svoju 
konzistenciu – prášok, prípravok môže mechaniky dráždiť oči 
a dýchacie cesty. Chráňte pred deťmi. Nevdychujte prach. Zane-
čistené oči okamžite prepláchnite veľkým množstvom vody a vy-
hľadajte lekársku pomoc. Noste príslušný ochranný odev, príslu-
šné ochranné rukavice a okuliare alebo ochranu tváre. V prípade 
prehltnutia okamžite vyhľadajte lekársku pomoc – lekárovi ukážte 
obal alebo etiketu. Postupujte v súlade s Kartou charakteristiky.

•  Omietku prevážajte a prechovávajte v tesne uzavretých vreciach, 
v  suchých podmienkach (najlepšie na paletách).  Chráňte pred 
vlhkom. Doba použiteľnosti malty v podmienkach, ktoré sú v súla-
de s uvedenými požiadavkami vynáša do 12 mesiacov od dátumu 
výroby umiesteného na obale. Obsah rozpustného chrómu (VI) 
v hotovej hmote výrobku ≤ 0,0002 %.

■  Balenie
Papierové vrecia 25 kg.
Paleta: 1050 kg vo vreciach 25 kg.
 

Tieto informácie sú iba základnými pokynmi pre použitie výrobku, 
práce s výrobkom je potrebné vykonať v súlade s bezpečnostnými 
predpismi a stavebnými skúsenosťami. Všetky predošlé technické 
listy sa dňom publikácie tohto technického listu stávajú neplatné.  
Dátum aktualizácie: 2011-02-02

■  Omietanie
Príprava podkladu
Podklad musí byť:
•  stabilný – dostatočne tuhý a primerane dlho sezonovaný. Uznáva sa, že čas sezonovania  

je príslušný:
 –  pre nové cementové omietky z hotových omietkových mált ATLAS min. 1 týždeň 

na každý cm hrúbky,
 – pre betónové steny minimum 28 dní,
•  suchý
•  očistený – z  vrstiev, ktoré môžu znížiť priľnavosť omietky, najmä z  prachu, špiny, 

vápna, mastnôt, vosku, zvyškov olejových a emulzných farieb. Ak podklad je pokrytý 
biologickou koróziou, k jej je potrebné odstráneniu použiť prípravok  ATLAS MYKOS,

•  napenetrovaný – hmotou ATLAS CERPLAST alebo ATLAS UNI-GRUNT (staré tenko-
vrstvové omietky). 

Príprava omietkovej hmoty 
Kľúčovým prvkom omietky CERMIT MN je jeho vymiešanie s  odpovedajúcim mno-
žstvom vody (proporcie sú uvedené v Technických údajoch) ako aj použitie miešačky  
do malty používaného pre miešania minerálnych omietok. 

Nanášanie hmoty
Strojné nanášanie treba vykonávať prostredníctvom špeciálnych omietkových agre-
gátov, ako napr. u MAI2 MULTI Pump a WAGNER PC-15..

Koncová úprava
Omietku je možné maľovať, používajúc ľubovoľné farby (napr. ATLAS ARKOL S, ATLAS 
ARKOL N, FASTEL-NOVA a ATLAS ARKOL E). Začatie maliarskych prác je možné 
po uplynutí 2÷6 týždňov od ukončenia omietania (závisle od druhu a  odtieňa far-
by). Len maľovanie silikátovou farbou ATLAS ARKOL S, ATLAS FASTEL-NOVA je možné 
hneď po vyschnutí omietky, ale nie skôr ako po uplynutí 48 hodín (ARKOL S) alebo 
5 dní (FASTEL-NOVA).

■ Spotreba
Základná spotreba pre získanie štruktúry je cca 1,5 kg omietky na 1 m2  Pre omietky 
s hustejším rozložením štruktúrneho kameniva spotreba rastie..

CERMIT MN CERMIT MN natretý farbou
ATLAS FASTEL NOVA

Štruktúra:
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■■ Technické■údaje■
ATLAS CERMIT PS  sa vyrába vo forme suchej zmesi s podielom bieleho 
cementu, vápna, kremennej a vápennej drte.

Pomer miešania (voda/suchá zmes) 5,0 – 5,5  l/25 kg

Teplota prípravy hmoty a podkladu a tiež okolná 
teplota

+5 °C až +25 °C

Doba zretia cca 10 minút

Doba spracovateľnosti 1,5 hodiny

Otvorená doba cca 15 minút

■■ Technické■požiadavky
Výrobok splňa požiadavky PN-EN 998-1.  ES prehlásenie o zhode č. 053.

 05 PN-EN 998-1

Priemyselne vyrábana omietková jednovrstvová malta 
(OC) pre interiéry a exteriéry budov

Reakcia na oheň A2 s1 d0

Prídržnosť po požadovaných cykloch 
zretia

≥0,5 N/mm²-FP:B

Pevnosť v tlaku, kategória CS II (1,5 – 5,0 N/mm²)

Absorpcia vody - kategória W1

Paropriepustnosť po požadovaných 
cykloch zretia

≤1ml/cm² po 48 hod.

Súčiniteľ paropriepustnosti (µ) 15 / 35

Súčiniteľ tepelnej vodivosti 
(tabuľková hodnota)

0.93 W / mK (λ10, dry)

Hustota v suchom stave ≤ 1800 kg/m3

Pevnosť. Prídržnosť po požadovaných 
cykloch zretia

≥ 0,5 N / mm2 - FP:B

 Pevnosť. Paropriepustnosť po 
požadovaných cykloch zretia

≤1 ml/cm² po 48 hod.

Výrobok má Hygienický atest PZH (SHÚ).

■■ Určenie
Štruktúra pieskovca – vytvára dekoračné a ochranné povrchy fasád a vonkajšich stien.
Odporúča sa pre fasády budov, na ktorých musí byť zachována vysoká paroprie-
pustnosť – pórovitá štruktúra zviazanej omietky zabezpečuje voľný prietok vodnej páry, 
je ideálnou ukončovacou vrstvou stien ako napr. vonkajšie jednovrstvové steny bazénov, 
kuchyní, práčovní, sušiaren, telocvičen, starých budov a pod.
Odporúča sa na budovy náchylné na pôsobenie rias a hub – budovy, ktoré 
sa nachádzajú blízko zelene a vodných nádrží. Vysoké pH (-12) bráni biologickej 
korózii, ktorá sa objavuje vo forme hnedo-zelených povlakov a môže viesť k po-
škodení povrchov. 

• jemnozrná (zrno do 1 mm)
• pevná a odolná voči mikrotrhlinám
• paropriepustná
• hydrofóbna
• štruktúra pieskovca

ATLAS■CERMIT■PS
minerálna■omietka■so■štruktúrou■pieskovca

Druhy omietaných budov – rodinné domy, bytovky, verejné budovy.
Druhy podkladov – betón, klasické omietky na stenách z  tehál, blokov, 
tvárnic a iných keramických alebo silikátových materiálov, porobetón, 
sádrokartonové dosky.

Farba a štruktúr – pieskovec
Hrúbka zrna – do 1,0 mm

■■ Vlastnosti
Odolný voči mikrotrhlinám – obsahuje špeciálne mikrovlákna spevňujúce jej štruktúru.
Dodatočné zlepšenie pevnostných parametrov omietky v priebehu jej užívania – 
vďaka pozitívnemu vplyvu procesu karbonatizácie minerálnych omietok, ktorý znížuje 
jej nasiakavosť, spevňuje štruktúru a zvýšuje odolnosť voči chemickej agresii.
Má vysokú pevnosť a tvrdosť – vďaka zmesi pojív, spevnenej polymerami – bielej, 
ušľachtilej a vysokokvalitnej modifikácii cementu a vápna a tiež vďaka špecjálne vybrané 
kremenné drti.
Je hydrofóbna – obsah hydrofóbnych prostriedkov znížuje savosť omietky a chráni 
stenu pred atmosferickými zrážkami.
Systém MYKO BARIERA – chrání omietku pred biologickou koróziou tzn. hubami, 
plesniou a riasami na povrchu omietky.
Nepriťahuje prach, špinu, rostlinný peľ a spaľovace znečistenia.
Je možné strojové nanášanie pomocou omietaceho agregátu – týmto sa zvýšuje 
vydatnost a rýchlosť nanášania omietky, hlavne na plochách s nerovnomerným tvarom.

ŠT R U K T Ú R A

P
I E S K O V C A

T E N K O V R S T V O V É  O M I E T K Y

      
     

  S
TO

P H
UBÁM A RIASÁM

MYKO

BARIÉRA

VÝROBOK ZHODNÝ 
S EURÓPSKOU NORMOU



■■ Spotreba
Priemerná spotreba je cca 2,0 – 2,5 kg omietky na 1 m². Presnú spotrebu je 
možné určiť na základe skúšky vykonanej na omietnutom kúske podkladu.

■■ Dôležité■dodatočné■informácie
• Otvorený čas práce (medzi naneením do zatretia) je závislý od savosti 

podkladu, okolitej teploty a konzistencie malty. Je potrebné určiť 
maximálnu veľkosť plochy, ktorú treba omietnuť v jednej pracovnej 
operácii (nanesenie a zatretie).

• Materiál sa nanáša metódou „mokré na mokré“, Aby miesta spojenia 
neboli viditelné, jednotlivé partie omietky nesmú zaschnúť pred 
nanesením ďalších. Technologické prestávky sa odporúča naplánovať 
vopred, napr. v rohových častiach budovy, pod odkvapovými zvodmi, 
v miestach spojenia farieb a pod.

• Omietanú plochu je potrebné chrániť pred priamym slnečným žiarením, 
silným vetrom a dažďom.

• Doba vysychania omietky je od 12 do 48 hodín a záleží od podkladu, 
okolitej teploty a relatívnej vlhkosti vzduchu.  Pri práci a vysychaní 
omietky by teplota podkladu a okolia nemala byť nižšia ako +5°C 
a vyššia ako +25°C.

• Aby nevznikli rozdiely v odtieňoch farieb, na jednej ploche sa odporúča 
aplikovať omietku s rovnakým dátumom výroby.

• Pracovné náradie umyť čistou vodou ihneď po použití. Obtiažne od-
stranitelné zbytky zaschnuté hmoty umyť prostriedkom ATLAS SZOP.

• Dráždivý – prípravok obsahuje cement. Dráždí dýchacie cesty a po-
kožku. Riziko vážneho poškodenia očí.  Môže vyvolať precitlivenosť pri 
styku s pokožkou. Uchovávať mimo dosah detí. Nevdychovať prach. 
Pri zasiahnutí očí okamžite dôkladne vypláchnuť veľkým množstvom 
vody a vyhľadať lekársku pomoc. Používať vhodný ochranný odev, 
ochranné rukavice a ochranné okuliare alebo tvárový štít. Pri požití 
okamžite vyhľadať lekársku pomoc a ukázať tento obal alebo označenie. 
Postupovať v súlade s kartou bezpečnostných údajov.

• Výrobok prepravovať a skladovať v hermeticky uzavretých vreciach, 
v suchých podmienkách (najlepšie na paletách). Chrániť pred vlh-
kosťou. Doba skladovania za podmienok zhodných s uvedenými 
požiadavkami je 12 mesiacov od dátumu výroby uvedeného na obale. 
Obsah rozpustného chrómu (VI) v hotovej hmote výrobku ≤ 0,0002 %.

■■ Balenie
Papierové vrecia: 25 kg
Paleta: 1050 kg vo vreciach po 25 kg

Tieto informácie sú iba základnými pokynmi týkajúcimi sa použitia 
výrobku. Práce s výrobkom je potrebné vykonať v súlade s bezpeč-
nostnými predpismi a stavebnými skúsenosťami.  S vydaním tejto 
technickéj karty všetky predchádzajúce sú neplatné.
Datum aktualizácie: 02.01.2011

■■ Omietanie
Príprava■podkladu
Podklad musí byť:
• stabilný – dostatočne pevný a primerane vyzretý. Doba zretia podkladu je:

 − pre nové cementové omietky vykonané z hotových omietkových malt ATLAS min.   
1 týždeň na každý cm hrúbky,

 − pre betónové steny minimálne 28 dní,
• suchý,
• rovný – nerovnosti a úbytky je potrebné vyplniť napr. VYROVNÁVAJÚCOU MALTOU 

ATLAS, OMIETKOVOU MALTOU ATLAS alebo lepiacimi maltami pre vykonanie výstužnej 
vrstvy v zatepľovacích systémoch. Pred opravou podklad je potrebné ošetriť pene-
tračným náterom – emulziou ATLAS UNI – GRUNT.

• čistý – zbavený vrstiev, ktoré môžu oslabiť prídržnosť, hlavne prachu, špiny, vápna,   
olejov, tukov, vosku, zbytkov emulznej a olejovej  farby. V prípade, ak je podklad pokrytý 
biologickou koróziou, je treba jú odstraniť preparátom ATLAS MYKOS.

• napenetrovaný with ATLAS CERPLAST.

Príprava■omietky■
V prípade ručného omietania, materiál z vreca vsypať do nádoby a premiešať na sucho 
– v priebehu dopravy mohlo dojsť k segregácii zrna. Následne zmes presypať do ná-
doby s vodou (pomery sú uvedené v Technických údajoch) a rozmiešať rýchlobežným 
miešadlom  až vznikne celistvá konzistencia. Maltu nechať 10 minút odstáť a následne 
ešte raz premiešať. Malta je vhodná k použití ihneď po premiešaní a své vlastnosti 
si uchováva cca 1,5 hodiny.  V priebehu práce občas maltu premiešať za účelom 
vyrovnania konzistencie.
V prípade strojového omietania miešanie vykonať v súlade s návodom na použitie 
agregátu. Úroveň dávkovanej vody je potrebné nastaviť tak, aby konzistencia nanášanej 
malty zabezpečovala správnu štruktútu omietky.

Nanášanie■omietky■a■štrukturovanie
Omietka sa nanáša na podklad ručne alebo pomocou agregátu. Ručne sa omietka nanáša 
vo vrstve o hrúbke zrna pomocou hladkého nerezového hladidla. Prebytok materiálu je 
potrebné stiahnuť späť do nádoby a premiešať. Pri nanášaní omietky a stieraní preby-
točného materiálu, je potrebné povrch rovnomerne zahladzovať hladidlom, čím vzniká 
požadovaná štruktúra. Omietku nie je potrebné dodatočne zatierať. 
Strojové nanášanie vykonávať pomocou špeciálnych omietacích agregátov. Nanesenú 
omietku je možné zahladiť (ako v prípade ručného nanášania) alebo nechať nezahla-
dzenú – týmto vznikne štruktúra jemného baránka.

Ukončovacie■práce
Omietnuté steny je možné natierať ľubovoľnými fasadnými farbami (napr. ATLAS ARKOL 
S, ATLAS ARKOL N, ATLAS FASTEL-NOVA a ATLAS ARKOL E.). Maľarské práce je možné 
začať po 2 – 6 týždňoch po omietaní (v závislosti od druhu farby a farebného odtieňa).
Iba maľovanie silikatovou farbou ATLAS ARKOL S je možné začať po uschnutí omietky, 
min. po 48 hodinách.

T E N K O V R S T V O V É  O M I E T K Y

k a t a l ó g  t e c h n i c k ý c h  k a r i e t



w w w . a t l a s . c o m . p l

■■ Technické■údaje■
ATLAS CERMIT N a R sa vyrábajú na báze vodnej disperzie umelých živíc 
a dolomitovej drte.

Hustota hotového výrobku cca 1,9 g/cm³

Teplota prípravy hmoty a podkladu 
a tiež okolitá teplota

+5 °C až +25 °C

■■ Technické■požiadavky
Výrobky splňajú požiadavky PN-EN 15824:2009.  ES prehlásenia o zhode 
č. 020 (N) a č. 021 (R).

Je obsiahnutý v Technických schváleniach zatepľovacích systémov:
 − ATLAS – ETA 06/0081, ES Prehlásenie ozhode 1488-CPD-0021

 − ATLAS XPS – ETA 07/0316, ES Prehlásenie ozhode 1488-CPD-0075

 − ATLAS STOPTER – AT-15-3662/2010, Certifikát ZKP č. ITB-0457/Z

 − ATLAS STOPTER K – 10 – AT-15-4947/2010, Certifikát ZKP č. ITB-0454/Z

 − ATLAS HOTER – AT-15-6502/2010, Certifikát ZKP č. ITB-0455/Z

 − ATLAS RENOTER – AT-15-8477/2010, Certifikát ZKP č. ITB-0456/Z

■■ Určenie
Je dekoračnou a ukončovacou vrstvou fasád a vnútorných stien.
Vytvára ľahkú a pevnú omietkovú vrstvu – je ideálnou ukončovacou vrstvou 
zatepľovacích systémov na rôznych druhoch objektov.
Odporúča sa pre fasády náchylné na poškodenie a ušpinenie – vďaka vysokej 
mechanickej pevnosti je veľmi vhodná na steny škôl, skladov, hospodárskych budov 
umiestnených blízko cest, závodov, baní a pod. 

• veľmi pružná
• odolná voči vrypom a mikrotrhlinám
• veľmi pevná
• ľahko sa štrukturuje
• dve štruktúry – točená (baránok) a rýhovaná (rustikálna)

ATLAS■CERMIT■N■a■R
tenkovrstvová■akrylátová■omietka

Druhy omietaných budov – rodinné domy, bytovky, verejné budovy.
Druhy podkladov – betón, klasické omietky na stenách z tehál, blokov, tvárnic 
a iných keramických alebo silikátových materiálov, pórobetón, sadrokartónové 
dosky, zatepľovacie systémy na báze polystyrénu a XPS.

655 farebných odtieňov – zhodných s BOHATOU PALETOU FARIEB ATLAS 
2 druhy štruktúr – točená (baránok) – CERMIT N
 – rýhovaná (rustikálna) – CERMIT R
3 hrúbky zrna – 1,5 mm – CERMIT N 150
 – 2,0 mm  - CERMIT N 200 a R 200
 – 3,0 mm  -  CERMIT N 300 a R 300

■■ Vlastnosti
Je pružná – kompenzuje pnutie, ktoré je následkom tepelného rozšírenia vrstiev 
nachádzajúcich sa pod ňou – je vhodná pre povrchy vystavené veľkému tepelnému 
a užitkovému zaťaženiu, napr. fasády ožiarené slnečnými lúčmi.
Odolná voči  štrukturálnej špine – vďaka nízkej nasiakavosti.
Systém MYKO BARIERA – chrání omietku pred biologickou koróziou tzn. hubami, 
plesňou a riasami na povrchu omietky.
Má vysokú pevnosť a tvrdosť – vďaka polymerovým disperziam a dolomitovej drti.
Použitelná v nízkych teplotách (do 0°C) a zvýšenej vlhkosti (do cca 80%) – 
po pridaní prostriedku ATLAS ESKIMO.
Je hydrofóbna – obsah hydrofóbnych prostriedkov znižuje savosť omietky a chráni 
stenu pred atmosferickými zrážkami
Hotová k použitiu – pred použitím stačí iba premiešať obsah nádoby.
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11 PN-EN 
15824:2009

Tenkovrstvová akrylátová omietka pre interiéry a exteriéry budov 

Reakcia na oheň A2 s1 d0 

Prídržnosť k betónovým podkladom ≥0,35 MPa

Tepelná pevnosť NPD

Absorpcia vody - kategória W2 

Paropriepustnosť, kategória V2

Tepelná vodivosť (tabuľková hodnota) 0.76 W / mK (λ10)



■■ Spotreba
Presnú spotrebu je možné určiť na základe skúšky vykonanej na 
omietanom podklade.

 − cca 2,5 – 2,8 kg omietky CERMIT N-150 na 1 m2

 − cca 3,0 kg omietky CERMIT N-200 a R-200 na 1 m2

 − cca 4,0 – 4,5 kg omietky CERMIT N-300 a R-300 na 1 m2

■■ Dôležité■dodatočné■informácie
• Otvorený čas práce (medzi nanesením do zatretia) je závislý od 

savosti podkladu, okolitej teploty a konzistencie malty. Je potrebné 
určiť maximálnu veľkosť plochy, ktorú treba omietnuť v  jednej 
pracovnej operácii (nanesenie a zatretie).

• Materiál sa nanáša metódou „mokré na mokré“, Aby miesta spojenia 
neboli viditeľné, jednotlivé partie omietky nesmú zaschnúť pred 
nanesením ďalších. Technologické prestávky sa odporúča napláno-
vať vopred, napr. v rohových častiach budovy, pod odkvapovými 
zvodmi, v miestach spojenia farieb a pod.

• Omietanú plochu je potrebné chrániť pred priamym slnečným 
žiarením, silným vetrom a dažďom.

• Doba vysychania omietky je od 12 do 48 hodín a záleží od pod-
kladu, okolitej teploty a relatívnej vlhkosti vzduchu.  Pri zvýšenej 
vlhkosti vzduchu a teplote cca +5°C, doba vysychania omietky 
môže byť dlhšia.

• Aby nevznikli rozdiely v odtieňoch farieb, na jednej ploche sa 
odporúča aplikovať omietku s rovnakým dátumom výroby.

• V prípade použitia omietky na zateplených fasádach je potrebné 
sa vyhnúť používania tmavých farebných odtieňov so súčiniteľom 
odrazu svetla menej ako 20%. Plocha s tými farebnými odtieňmi 
by nemala byť väčšia ako 10% celkovej plochy.

• Pracovné náradie umyť čistou vodou ihneď po použití. Obtiažne od-
straniteľné zbytky zaschnutej hmoty umyť prostriedkom ATLAS SZOP.

• Škodlivý pre vodné organizmy, môže spôsobiť škodlivé účinky vo 
vodnej zložke životného prostredia. Uchovávať mimo dosahu detí. 
Nevylievať do kanalizácie. Produkt a obal likvidovať bezpečným 
spôsobom. Nevyhadzovať do životného prostredia. Postupovať v 
súlade s kartou bezpečnostných údajov.

• Výrobok prepravovať a skladovať v hermeticky uzavretých nádo-
bách, v suchých podmienkách (najlepšie na paletách), pri teplote 
nad 0°C. Chrániť pred vlhkosťou. Doba skladovania za podmienok 
zhodných s uvedenými požiadavkami je 12 mesiacov od dátumu 
výroby uvedeného na obale.

■■ Balenie
Plastové nádoby: 25 kg
Paleta: 400 kg v nádobách po 25 kg

Tieto informácie sú iba základnými pokynmi týkajúcimi sa použitia 
výrobku. Práce s výrobkom je potrebné vykonať v súlade s bezpeč-
nostnými predpismi a stavebnými skúsenosťami.  S vydaním tejto 
technickéj karty všetky predchádzajúce sú neplatné.
Dátum aktualizácie: 01.05.2011

■■ Omietanie
Príprava■podkladu
Podklad musí byť::
• stabilný – dostatočne pevný a primerane vyzretý. Doba zretia podkladu je:

 − pre nové cementové omietky vykonané z hotových omietkových mált ATLAS min.   
1 týždeň na každý cm hrúbky,

 − pre betónové steny minimálne 28 dní,
•  suchý,
• rovný – nerovnosti a úbytky je potrebné vyplniť napr. VYROVNÁVAJÚCOU MALTOU 

ATLAS, OMIETKOVOU MALTOU ATLAS alebo lepiacimi maltami pre vykonanie výstužnej 
vrstvy v zatepľovacích systémoch. Pred opravou podklad je potrebné ošetriť pene-
tračným náterom – emulziou ATLAS UNI – GRUNT.

• čistý – zbavený vrstiev, ktoré môžu oslabiť prídržnosť, hlavne prachu, špiny, vápna,   
olejov, tukov, vosku, zbytkov emulznej a olejovej  farby. V prípade, ak je podklad pokrytý 
biologickou koróziou, je treba jú odstraniť preparátom ATLAS MYKOS.

• napenetrovaný – podkladovou hmotou ATLAS CERPLAST.

Príprava■omietky■
Omietky sú určené k priamej aplikácií. Nesmú sa miešať s inými materiálmi, riediť 
ani zahušťovať. Po otvorení nádoby je potrebné obsah premiešať, za účelom 
vyrovnania konzistencie.

Nanášanie■omietky
Omietky sa nanášajú na podklad vo vrstve o hrúbke zrna pomocou hladkého nerezového 
hladidla. Prebytok materiálu je potrebné stiahnuť späť do nádoby a premiešať.

Štrukturovanie■omietky
Čerstvý povrch sa štrukturuje plastovým hladidlom. Omietka N (baránok) – krúživymi 
pohybmi, omietka R (rýhovaná) – zvislými, vodorovnými alebo krúživými pohybmi, 
v závislosti od očakávaného efektu. 
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■■ Technické■údaje■
ATLAS CERMIT SN-MAL sa vyrába vo forme suchej zmesi s podielom bieleho 
cementu, vápna, kremennej a dolomitovej drte.  

Pomer miešania pre CERMIT SN-MAL 15 (voda/
suchá zmes) 5,0 – 6,25 l/25 kg

Pomer miešania pre CERMIT SN-MAL 25 (voda/
suchá zmes) 4,5 – 5,50 l/25 kg

Teplota prípravy hmoty a podkladu a tiež okolná 
teplota +5 °C až +25 °C

Doba zretia cca 10 minút

Doba spracovateľnosti 1,5 hodiny

Otvorená doba cca 20 minút

■■ Technické■požiadavky
Výrobok splňa požiadavky PN-EN 998-1.  ES prehlásenie o zhode č. 013-1.

 06/08 
PN-EN 998-1

Priemyselne vyrábana omietková jednovrstvová malta (OC)  pre interiéry a 
exteriéry budov

Reakcia na oheň A2 s1 d0

Prídržnosť po požadovaných cykloch zretia ≥0,5 N/mm²-FP:B

Pevnosť v tlaku, kategória CS II (1,5 – 5,0 N/mm²)

Absorpcia vody - kategória W1

Paropriepustnosť po požadovaných cykloch 
zretia ≤1ml/cm² po 48 hod.

Súčiniteľ paropriepustnosti (µ) 15 / 35

Súčiniteľ tepelnej vodivosti (tabuľková 
hodnota) 0.93 W / mK (λ10, dry)

Hustota v suchom stave ≤ 1800 kg/m3

Pevnosť. Prídržnosť po požadovaných 
cykloch zretia ≥ 0,5 N / mm2 - FP:B

 Pevnosť. Paropriepustnosť po 
požadovaných cykloch zretia ≤ 1 ml/cm2 after 48 h

Výrobok má Hygienický atest PZH (SHÚ) a Osvedčenie v rozsahu radiačnej 
hygiény. Je obsiahnutý v Technických schváleniach zatepľovacích systémov:

 − ATLAS – ETA 06/0081, ES Prehlásenie ozhode 1488-CPD-0021 
ES Prehlásenie o zhode č. 1488-CPD-0021

 − ATLAS XPS – ETA 07/0316, ES Prehlásenie ozhode 1488-CPD-0075
 − ATLAS STOPTER – AT-15-3662/2010, Certifikát ZKP č. ITB-0457/Z
 − ATLAS STOPTER K – 10 – AT-15-4947/2010, Certifikát ZKP č. ITB-0454/Z
 − ATLAS HOTER – AT-15-6502/2010, Certifikát ZKP č. ITB-0455/Z
 − ATLAS ROKER - ETA 06/0173, ES Prehlásenie ozhode 1488-CPD-0036
 − ATLAS ROKER G – AT-15-7314/2007, Certifikát ZKP č. ITB-0222/Z
 − ATLAS ROKER - AT-15-2930/2010, Certifikát ZKP č. ITB-0436/Z
 − ATLAS RENOTER – AT-15-8477/2010, Certifikát ZKP č. ITB-0456/Z

• omietka pod náter
• spevnená polymérmi
• pevná a odolná voči mikrotrhlinám
• paropriepustná
• štruktúra – točená (baránok), dve hrúbky

ATLAS■CERMIT■SN-MAL■
tenkovrstvová■minerálna■omietka■pod■náter

■■ Určenie
Je určená pod náter – je potrebné jú natrieť fasádnou farbou.
Je ekonomickou verziou omietky CERMIT SN – pre získanie farebného odtieňa fasády 
iného ako farebné odtieňe minerálnych omietok dostupné v ponuke ATLAS, najvýhod-
nejšie je nanesenie omietky CERMIT SN-MAL a jej natretie  fasádnou farbou.
Je dekoračnou a ukončovacou vrstvou fasád a vnútorných stien.
Vytvára ľahkú a pevnú omietkovou vrstvu – je ideálnou ukončovacou vrstvou zatep-
ľovacích systémov na rôznych druhoch objektov.
Odporúča sa pre fasády budov, na ktorých musí byť zachovaná vysoká paroprie-
pustnosť – pórovitá štruktúra zviazanej omietky zabezpečuje voľný prietok vodnej pary, 
je ideálnou ukončovacou vrstvou stien ako napr. vonkajšie jednovrstvové steny bazénov, 
kuchyní, práčovní, sušiarní, telocviční, starých budov a pod.
Odporúča sa na budovy náchylné na pôsobenie rias a húb – budovy, ktoré sa na-
chádzajú blízko zelene a vodných nádrží. Vysoké pH (-12) bráni biologickej korózii, ktorá 
sa objavuje vo forme hnedo-zelených povlakov a môže viesť k poškodeniu povrchov. 

Druhy omietaných budov – rodinné domy, bytovky, verejné budovy.
Druhy podkladov – betón, klasické omietky na stenách z tehál, blokov, tvárnic 
a iných keramických alebo silikátových materiálov, pórobetón, sadrokartónové 
dosky, zatepľovacie systémy na báze polystyrénu, XPS a ninerálnej vlny.

1 druh štruktúry – točená (baránok) 
2 hrúbky zrna – 1,5 mm – CERMIT SN-MAL 15
 – 2,5 mm  - CERMIT SN-MAL 25

■■ Vlastnosti
Odolný voči mikrotrhlinám – obsahuje špeciálne mikrovlákna spevňujúce jej štruktúru.
Dodatočné zlepšenie pevnostných parametrov omietky v priebehu jej užívania – 
vďaka pozitívnemu vplyvu procesu karbonatizácie minerálnych omietok, ktorý znížuje 
jej nasiakavosť, spevňuje štruktúru a zvýšuje odolnosť voči chemickej agresii.
Má vysokú pevnosť a tvrdosť – vďaka zmesi pojív, spevnenej polymerami – bielej, 
ušľachtilej a vysokokvalitnej modifikácii cementu a vápna a tiež vďaka špecjálne vybranej 
kremennej drti.
Systém MYKO BARIERA – chrání omietku pred biologickou koróziou tzn. hubami, 
plesniou a riasami na povrchu omietky.
Nepriťahuje prach, špinu, rostlinný peľ a spaľovace znečistenia.
Je nehorľavý – spolu s minerálnou vlnou vytvára nehorľavý systém tepelnej izolácie.
Je možné strojové nanášanie pomocou omietacího agregátu – týmto sa zvýšuje 
vydatnost a rýchlosť nanášania omietky, hlavne na plochách s nerovnomerným tvarom. 
Pomocou strojov je možné nanášať iba omietku CERMIT SN-MAL 15.
Upozornenie: – omietka vykonaná pomocou stroja vytvára inú štruktúru „baránka“ ako 
v prípade ručného nanášania.
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■■ Spotreba
 − cca 2,5 kg omietky CERMIT SN-MAL 15 na 1 m²
 − cca 3,5 kg – 4,0 kg omietky CERMIT SN-MAL 25 na 1 m 2 

■■ Dôležité■dodatočné■informácie
• Otvorený čas práce (medzi nanesením do zatretia) je závislý od savosti 

podkladu, okolitej teploty a konzistencie malty. Je potrebné určiť 
maximálnu veľkosť plochy, ktorú treba omietnuť v jednej pracovnej 
operácii (nanesenie a zatretie).

• Materiál sa nanáša metódou „mokré na mokré“, Aby miesta spojenia 
neboli viditelné, jednotlivé partie omietky nesmú zaschnúť pred 
nanesením ďalších. Technologické prestávky sa odporúča naplánovať 
vopred, napr. v rohových častiach budovy, pod odkvapovými zvodmi, 
v miestach spojenia farieb a pod.

• Omietanú plochu je potrebné chrániť pred priamym slnečným žiarením, 
silným vetrom a dažďom.

• Doba vysychania omietky je od 12 do 48 hodín a záleží od podkladu, 
okolitej teploty a relatívnej vlhkosti vzduchu.  Pri práci a vysychaní 
omietky by teplota podkladu a okolia nemala byť nižšia ako +5°C 
a vyššia ako +25°C.

• Pracovné náradie umyť čistou vodou ihneď po použití. Obtiažne od-
stranitelné zbytky zaschnutej hmoty umyť prostriedkom ATLAS SZOP.

• Dráždivý – prípravok obsahuje cement. Dráždi dýchacie cesty a po-
kožku. Riziko vážneho poškodenia očí.  Môže vyvolať precitlivenosť pri 
styku s pokožkou. Uchovávať mimo dosah detí. Nevdychovať prach. 
Pri zasiahnutí očí okamžite dôkladne vypláchnuť veľkým množstvom 
vody a vyhľadať lekársku pomoc. Používať vhodný ochranný odev, 
ochranné rukavice a ochranné okuliare alebo tvárový štít. Pri požití 
okamžite vyhľadať lekársku pomoc a ukázať tento obal alebo označenie. 
Postupovať v súlade s kartou bezpečnostných údajov.

• Výrobok prepravovať a skladovať v hermeticky uzavretých vreciach, 
v suchých podmienkách (najlepšie na paletách). Chrániť pred vlh-
kosťou. Doba skladovania za podmienok zhodných s uvedenými 
požiadavkami je 12 mesiacov od dátumu výroby uvedeného na obale. 
Obsah rozpustného chrómu (VI) v hotovej hmote výrobku ≤ 0,0002 %.

■■ Balenie
Papierové vrecia: 25 kg 
Paleta: 1050 kg vo vreciach po 25 kg

Tieto informácie sú iba základnými pokynmi týkajúcimi sa použitia 
výrobku. Práce s výrobkom je potrebné vykonať v súlade s bezpeč-
nostnými predpismi a stavebnými skúsenosťami.  S vydaním tejto 
technickéj karty všetky predchádzajúce sú neplatné.
Dátum aktualizácie: 02.01.2011

■■ Omietanie
Príprava■podkladu
Podklad musí byť:
• stabilný – dostatočne pevný a primerane vyzretý. Doba zretia podkladu je:

 − pre nové cementové omietky vykonané z hotových omietkových malt ATLAS min.   
1 týždeň na každý cm hrúbky,

 − pre betónové steny minimálne 28 dní,
• suchý,
• rovný – nerovnosti a úbytky je potrebné vyplniť napr. VYROVNÁVAJÚCOU MALTOU 

ATLAS, OMIETKOVOU MALTOU ATLAS alebo lepiacimi maltami pre vykonanie výstužnej 
vrstvy v zatepľovacích systémoch. Pred opravou podklad je potrebné ošetriť pene-
tračným náterom – emulziou ATLAS UNI – GRUNT. 

• čistý – zbavený vrstiev, ktoré môžu oslabiť prídržnosť, hlavne prachu, špiny, vápna,   
olejov, tukov, vosku, zbytkov emulznej a olejovej  farby. V prípade, ak je podklad pokrytý 
biologickou koróziou, je treba jú odstraniť preparátom ATLAS MYKOS.

• napenetrovaný – podkladovou hmotou ATLAS CERPLAST.

Príprava■omietky■
V prípade ručného omietania, materiál z vreca vsypať do nádoby a premiešať na sucho 
– v priebehu dopravy mohlo dojsť k segregácii zrna. Následne zmes presypať do ná-
doby s vodou (pomery sú uvedené v Technických údajoch) a rozmiešať rýchlobežným 
miešadlom až vznikne celistvá konzistencia. Maltu nechať 10 minút odstáť a následne 
ešte raz premiešať. Malta je vhodná k použitiu ihneď po premiešaní a svoje vlastnosti 
si uchováva cca 1,5 hodiny.  V priebehu práce občas maltu premiešať za účelom vyrov-
nania konzistencie.
V prípade strojového omietania miešanie vykonať v súlade s návodom na použitie ag-
regátu. Úroveň dávkovanej vody je potrebné nastaviť tak, aby konzistencia nanášanej 
malty zabezpečovala správnu štruktútu omietky.

Nanášanie■omietky
Omietka sa nanáša na podklad ručne,alebo pomocou agregátu. Ručne sa omietka 
nanáša vo vrstve o hrúbke zrna pomocou hladkého nerezového hladidla. Prebytok 
materiálu je potrebné stiahnuť späť do nádoby a premiešať.
Strojové nanášanie vykonávať pomocou špeciálnych omietacích agregátov.

Štrukturovanie■omietky
Čerstvý povrch sa štrukturuje plastovým hladidlom. Efekt baránka  sa získa, keď sa povrch 
zatiera krúživymi pohybmi. Omietka nanášaná agregátom sa neštrukturuje – vytvára 
štrukturu baránka, ale inú ako v prípade ručného nanášania.

Maľovanie
Omietnuté steny je potrebné natierať ľubovoľnými fasadnými farbami (napr. ATLAS 
ARKOL S, ATLAS ARKOL N, ATLAS FASTEL-NOVA a ATLAS ARKOL E.). Maliarské práce je 
možné začať po 2 – 6 týždňoch po omietaní (v závislosti od druhu farby a farebného 
odtieňa). Iba maľovanie silikatovou farbou ATLAS ARKOL S je možné začať po uschnutí 
omietky, min. po 48 hodinách.

T E N K O V R S T V O V É  O M I E T K Y
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■■ Technické■údaje■
ATLAS DEKO M sa vyrába na báze akrylátovej živice s dodatkom 
kremennej drte.

Hustota hotového výrobku cca 1,6 g/cm3

Teplota prípravy hmoty a podkladu a tiež 
okolitá teplota

+5 °C až +25 °C

■■ Technické■požiadavky
Výrobok splňa požiadavky PN-EN 15824:2010.  ES prehlásenie o zhode č. 049.

 10 PN-EN 15824:2010

Vonkajšia omietka na organickom pojive 

Paropriepustnosť, kategória V2

Absorpcia vody - kategória W2

Prídržnosť k betónu ≥ 0,7 MPa

Tepelná pevnosť NPD

Súčiniteľ tepelnej vodivosti
(tabuľková hodnota)

0,76 W/mK(λ10)

Reákcia na oheň – trieda
- pre omietky do 2,0 mm
- pre omietky do 1,2 mm

A2-s1, d0
B-s1, d0

Je súčasťou zatepľovacích systémov:
 − ATLAS STOPTER – AT-15-3662/2010, Certifikát ZKP č. ITB-0457/Z
 − ATLAS HOTER – AT-15-6502/2010, Certifikát ZKP č. ITB-0455/Z

Výrobok má  Osvedčenie v rozsahu radiačnej hygiény.

■■ Určenie
Vytvára unikálne farebné kompozície z farbenej kremennej drte – bohatá ko-
loristika dáva veľa možností pri projektovaní a vykonaní výstavných sieni, salónov, 
kancelárií, bytov, schodisk, čakáreň, predsieni, fasád a pod.  
Vytvára ľahkú a pevnú omietkovou vrstvu so zvýšenou odolnosťou voči zmývaniu, 
čisteniu a oteru – ideálna na sokle budov, ohrady, stĺpy – veľmi odolná voči poškodenie 
vplyvom atmosferických zrážok.
Odporúča sa na povrchy náchylné na veľké tepelné a užitkové zaťaženie – vďa-
ka vysokej pružnosti dokonale kompenzuje pnutie vyplývajúce s iného tepelného 
rozšírenia vrstiev, ktoré sa pod ňou nachádzajú, a ktoré vznikli napr. vplyvom silného 
slnečného žiarenia.

• kompozície farbenej kremennej drte
• vysoká odoľnosť voči mechanickému poškodeniu
• dokonale odolná voči zmývaniu, oteruvzdorná
• na steny chodieb, výstavných salónov, kancelárií
• na fasády, sokle, ohrady a stĺpy

ATLAS■DEKO■M■
dekoračná■mozaiková■omietka

Druhy omietaných budov – rodinné domy, bytovky, verejné a priemyselné budovy.
Druhy podkladov – betón, klasické omietky (cementové, vápennocementové 
a sádrové) na stenách z keramických tehál, blokov a tvárnic, sadrokartónové 
dosky, zatepľovacie systémy na báze polystyrénu a XPS.

60 hotových farebných kompozícií – existuje tiež možnosť vytvárať vlastné kompozície.
Mozaiková štruktúra (kamienky) – omietka sa skláda z farbeného zrna o hrúb-
ke 1 – 2 mm.

■■ Vlastnosti
Odolná voči štrukturalnému ušpinení – nízka nasiakavosť obmedzuje možnosť štruk-
turalného ušpinenia omietky.
Vysoká tvrdosť – vďaka použitej kremennej drti.
Systém MYKO BARIERA – chráni omietku pred biologickou koróziou tzn. hubami, plesniou 
a riasami na povrchu omietky.
Je paropriepustná – umožňuje prienik vodnej páry.

Je hydrofóbna – polymerové disperzie znížujú savosť omietky a pritom neobme-
dzujú paropriepustnosť.
K priamej aplikácii – pre použitím stačí obsah nádoby premiešať.
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■■ Spotreba
V závislosti od hrúbky vrstvy a druhu podkladu priemerná spotreba je:

 − cca 3 – 4 kg omietky na 1 m2

 − cca 4,5 – 5,5 kg  na 1 m² (omietky 120, 122, 216, 218, 219, 222, 313, 
314, 317, 420, 514, 515)

Presnú spotrebu sa odporúča určiť na základe skúšky.

■■ Dôležité■dodatočné■informácie
• Po nanesení omietka je mliečnobiela a jej skutočný farebný odtieň 

sa zvýrazní po uschnutí. Pri vysokej vlhkosti vzduchu a nízkej teplote 
doba viazania omietky môže byť dlhšia a  farebný odtieň sa môže ne-
patrne zmeniť.

• V prípade stáleho kontaktu s vodou sa môže vytvoriť „zmliečnenie”, 
ktoré zmizne po vyschnutí omietky. Preto sa odporúča nenanášať 
omietku v miestach, v ktorých by bola vystavená dlhodobému pô-
sobeniu vody alebo vlhka (napr. na vodorovných povrchoch alebo 
povrchoch s menším sklonom, vo vodných jazierkach a pod.), ako 
aj na prvkoch, ktoré nemajú vhodnú hydroizoláciu.   

• Otvorený čas práce (medzi nanesením do zatretia) je závislý od 
savosti podkladu a okolitej teploty. Je potrebné určiť maximálnu 
veľkosť plochy, ktorú je možné omietnuť v jednej pracovnej operá-
cii (nanesenie a zatretie).

• Materiál sa nanáša metódou „mokré na mokré“, Aby miesta spoje-
nia neboli viditelné, jednotlivé partie omietky nesmú zaschnúť pred 
nanesením ďalších. Technologické prestávky sa odporúča naplánovať 
vopred, napr. v rohových častiach budovy, pod odkvapovými zvod-
mi, v miestach spojenia farieb a pod.

• Omietanú plochu je potrebné chrániť pred priamym slnečným žiarením, 
silným vetrom a dažďom.

• Doba vysychania omietky je od 12 do 48 hodín a záleží od podkladu, 
okolitej teploty a relatívnej vlhkosti vzduchu.  V podmienkách zvýšenej 
vlhkosti vzduchu a pri teplote cca +5°C doba vysychania môže byť dlhšia.

• Aby nevznikli rozdiely v odtieňoch farieb, na jednej ploche sa odporúča 
aplikovať omietku s rovnakým dátumom výroby.

• Pracovné náradie umyť čistou vodou ihneď po použití. Obtiažne odstra-
nitelné zbytky zaschnuté hmoty umyť prostriedkom ATLAS SZOP 2000.

• Uchovávať mimo dosahu detí. Škodlivý  pre vodné organizmy, môže 
spôsobiť škodlivé účinky vo vodnej zložke životného prostredia. 
Nevylievať do kanalizácie. Produkt a obal likvidovať bezpečným 
spôsobom. Nevyhadzovať do životného  prostredia. Postupovať 
v súlade s kartou bezpečnostných údajov.

• Výrobok prepravovať a skladovať v hermeticky uzavretých nádobách, 
v suchých podmienkách (najlepšie na paletách) pri teplote nad 0°C. 
Chrániť pred vlhkosťou. Doba skladovania za podmienok zhod-
ných s uvedenými požiadavkami je 12 mesiacov od dátumu výro-
by uvedeného na obale.

■■ Balenie
Umelohmotné nádoby: 15 kg, 25 kg
Paleta: 540 kg v nádobách 15 kg, 400 kg v nádobách 25 kg. 

Tieto informácie sú iba základnými pokynmi týkajúcimi sa použitia 
výrobku. Práce s výrobkom je potrebné vykonať v súlade s bezpeč-
nostnými predpismi a stavebnými skúsenosťami.  S vydaním tejto 
technickéj karty všetky predchádzajúce sú neplatné.
Datum aktualizácie: 01.09.2011

■■ Omietanie
Príprava■podkladu
Podklad musí byť:
• stabilný – dostatočne pevný
•  primerane vyzretý – doba zretia podkladu je:

 − pre nové cementové omietky vykonané z hotových omietkových malt ATLAS 
min.1 týždeň na každý cm hrúbky,

 − pre sádrové omietky o hrúbke cca 1,5 cm, ktoré vysychajú v teplote cca 20°C – 14 dní
 − pre betónové steny minimálne 28 dní,

Omietky, ktoré sú nanášane  pod ATLAS DEKO M je potrebné zatierať na ostro, a v prí-
pade sádrových omietok „nevytahovať“ mlieko. V prípade, že sádrová omietka bola 
klasicky zahladzená v priebehu nanášania, je potrebné jú zdrsniť.

• suchý,
• rovný – nerovnosti a úbytky je potrebné vyplniť napr. VYROVNÁVAJÚCOU MALTOU 

ATLAS, OMIETKOVOU MALTOU ATLAS alebo lepiacimi maltami pre vykonanie
výstužnej vrstvy v zatepľovacích systémoch. Pred opravou podklad je potrebné ošetriť
penetračným náterom – emulziou ATLAS UNI – GRUNT. 

• čistý – zbavený vrstiev, ktoré môžu oslabiť prídržnosť, hlavne prachu, špiny, vápna,
olejov, tukov, vosku, zbytkov emulznej a olejovej  farby. V prípade, ak je podklad 
pokrytý biologickou koróziou, je treba jú odstraniť preparátom ATLAS MYKOS.

• napenetrovaný – podkladovou hmotou ATLAS CERPLAST. Pod vybrané farebné 
kompozície sa odporúča použitie farbenej podkladovej hmoty CERPLAST vo farebnom
odtieni: klinker, hnedý alebo grafitový.

Príprava■omietky■
Omietka sa vyrába ako hotová hmota k priamej aplikácií. Nesmie sa spájať s inými 
materiálmi, riediť ani zahušťovať. Priamo pred použitím je potrebné omietku pre-
miešať za účelom vyrovnania konzistencie.

Nanášanie■a■zahladzovanie■omietky
Omietka sa nanáša na podklad vo vrstve o hrúbke zrna pomocou hladkého nerezové-
ho hladidla a zároveň vyhladzuje jedným smerom. Nerovnomerné zahladzovanie môže 
spôsobiť rozdiely odtieňa farby na omietnutej ploche.  Prebytok materiálu je potrebné 
stiahnuť späť do nádoby a premiešať. 

k a t a l ó g  t e c h n i c k ý c h  k a r i e t
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■■ Technické■údaje■
ATLAS SILKAT sa vyrába na báze vodneho skla a mramorovej drte.

Hustota hotového výrobku cca 1,9 g/cm3

Teplota prípravy hmoty a podkladu a tiež 
okolná teplota

+5 °C až +25 °C

■■ Technické■požiadavky
Výrobok splňa požiadavky PN-EN 15824:2009.  ES prehlásenia 
o zhode č. 074.

 10 PN-EN 15824:2009

Tenkovrstvová silikátová omietka pre interiéry a exteriéry budov

Reakcia na oheň A2 s1 d0

Prídržnosť k betónovým podkladom ≥ 0,35 MPa

Tepelná pevnosť NPD

Absorpcia vody - kategória W2

Paropriepustnosť, kategória V1

Tepelná vodivosť (tabuľková hodnota) 0,76 W/mK(λ10)

Je súčasťou zatepľovacích systémov:
 − ATLAS – ETA 06/0081, ES Prehlásenie o zhode 1488-CPD-0021
 − ATLAS XPS – ETA 07/0316, ES Prehlásenie o zhode 1488-CPD-0075
 − ATLAS ROKER – ETA 06/0173, ES Prehlásenie o zhode 1488-CPD-0036
 − ATLAS STOPTER – AT-15-3662/2010, Certifikát ZKP č. ITB-0457/Z
 − ATLAS STOPTER K – 10 – AT-15-4947/2010, Certifikát ZKP č. ITB-0454/Z
 − ATLAS HOTER – AT-15-6502/2010, Certifikát ZKP č. ITB-0455/Z
 − ATLAS ROKER G – AT-15-7314/2007 Certifikát ZKP č. ITB.0222/Z
 − ATLAS RENOTER – AT-15-8477/2010, Certifikát ZKP č. ITB-0456/Z
 − ATLAS ROKER  – AT-15-2930/2010 Certifikát ZKP č. ITB.0436/Z 

Výrobok má Osvedčenie v rozsahu radiačnej hygiény.

■■ Určenie
Je dekoračnou a ukončovacou vrstvou fasád a vnútorných stien.
Vytvára ľahkú a pevnú omietkovú vrstvu – je ideálnou ukončovacou vrstvou zatep-
ľovacích systémov na rôznych druhoch objektov.
Odporúča sa na fasády, pre ktoré je požadovaný voľný prietok vodnej páry – 
vďaka vysokej paropriepustnosti je veľmi vhodná na steny z porobetónu, múry starých 
budov, steny bazénov, kuchyní, práčovní a pod.
Vhodná pre budovy, ktoré sa nachádzajú v znečistených zónach – omietka je odol-
ná voči kyselinám.
Je veľmi pružná – dokonale kompenzuje pnutie, ktoré je následkom tepelného rozší-
renia vrstiev nachádzajúcich sa pod ňou – je vhodná pre povrchy vystavené veľkému 
tepelnému a užitkovému zaťažení, napr. fasády ožiarené slnečnými lúčmi.
Odporúča sa na budovy náchylné na pôsobenie rias a hub – budovy, ktoré sa nachá-
dzajú blízko zelene a vodných nádrží. Vysoké pH (-12) bráni biologickej korózii.

• kremenná hmota modifikovaná silikónom
• dokonale paropriepustná
• odolná voči alkáliam
• trvanlivé farebné odtieňe
• dve štruktúry – točená (baránok) a rýhovaná (rustikálna)

ATLAS■SILKAT■N■a■R■
tenkovrstvová■silikátová■■omietka

Druhy omietaných budov – rodinné domy, bytovky, verejné budovy.
Druhy podkladov – betón, klasické omietky na stenách z  tehál, blokov, tvár-
nic a iných keramických alebo silikátových materiálov, porobetón, sádrokarto-
nové dosky, zatepľovacie systémy na báze polystyrénu, XPS a minerálnej vlny.

352 farebných odtieňov – zhodných s BOHATOU PALETOU FARIEB ATLAS 
2 druhy štruktúr – točená (baránok) – SILKAT N
 – rýhovaná (rustikálna) – SILKAT R
2 hrúbky zrna – do 1,5 mm – SILKAT N-150

– do 2,0 mm  - SILKAT N-200 a R- 200

■■ Vlastnosti
Systém MYKO BARIERA – chrání omietku pred biologickou koróziou tzn. hubami, ples-
niou a riasami na povrchu omietky.
Má vysokú pevnosť a tvrdosť – vďaka použitej mramorovej drti.
Použitelná v nízkych teplotách (do 0°C) a zvýšenej vlhkosti (do cca 80%) – po 
pridaní prostriedku ATLAS ESKIMO.
Je hydrofóbna – obsah hydrofóbnych prostriedkov znížuje savosť omietky a chráni stenu 
pred atmosferickými zrážkami.
Nepriťahuje prach, špinu, rostlinný peľ a spaľovace znečistenia.
Hotová k použití – pred použitím stačí iba premiešať obsah nádoby.

T E N K O V R S T V O V É  O M I E T K Y
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■■ Spotreba
Presnú spotrebu je možné určiť na základe skúšky vykonanej na 
omietanom podklade.

 − cca 2,5 – 2,8 kg omietka SILKAT N-150 na 1 m2

 − cca 3,0 kg omietka SILKAT N-200 a R-200 na 1 m2.

■■ Dôležité■dodatočné■informácie
• Pred omietaním  je potrebné zabezpečiť všetky prvky, ako napr. oken-

né rámy, odkvapové zvody a pod. pred  zašpinením, pretože silikátovu 
omietku po uschnutí nie je možné odstraniť bez rizika pokolenia podkladu. 

• Otvorený čas práce (medzi naneením do zatretia) je závislý od savos-
ti podkladu, okolitej teploty a konzistencie malty. Je potrebné určiť 
maximálnu veľkosť plochy, ktorú treba omietnuť v jednej pracovnej 
operácii (nanesenie a zatretie).

• Materiál sa nanáša metódou „mokré na mokré“, Aby miesta spojenia 
neboli viditelné, jednotlivé partie omietky nesmú zaschnúť pred 
nanesením ďalších. Technologické prestávky sa odporúča napláno-
vať vopred, napr. v rohových častiach budovy, pod odkvapovými 
zvodmi, v miestach spojenia farieb a pod.

• Omietanú plochu je potrebné chrániť pred priamym slnečným žiarením, 
silným vetrom a dažďom.

• Doba vysychania omietky je od 12 do 48 hodín a záleží od podkla-
du, okolitej teploty a relatívnej vlhkosti vzduchu. Pri zvýšenej vlhkosti 
vzduchu a teplote cca +5°C, doba vysychania omietky môže byť dlhšia.

• Aby nevznikli rozdiely v odtieňoch farieb, na jednej ploche sa odpo-
rúča aplikovať omietku s rovnakým dátumom výroby.

• V prípade použitia omietky na zateplených fasádach je potrebné sa 
vyhnúť používania tmavých farebných odtieňov so súčiniteľom 
odrazu svetla menej ako 20%. Plocha s tými farebnými odtieňmi 
by nemala byť väčšia ako 10% celkovej plochy.

• Pracovné náradie umyť čistou vodou ihneď po použití. 
• Škodlivý pre vodné organizmy, môže spôsobiť škodlivé účinky vo vod-

nej zložke životného prostredia. Uchovávať mimo dosahu detí. Nevylie-
vať do kanalizácie. Produkt a obal likvidovať bezpečným spôsobom. 
Nevyhadzovať do životného prostredia. Postupovať v súlade s kar-
tou bezpečnostných údajov.

• Výrobok prepravovať a skladovať v hermeticky uzavretých nádobách, 
v suchých podmienkách (najlepšie na paletách), pri teplote nad 0°C. 
Chrániť pred vlhkosťou. Doba skladovania za podmienok zhod-
ných s uvedenými požiadavkami je 12 mesiacov od dátumu výro-
by uvedeného na obale.

■■ Balenie
Plastové nádoby: 25 kg
Paleta: 400 kg v nádobách po 25 kg

Tieto informácie sú iba základnými pokynmi týkajúcimi sa použitia 
výrobku. Práce s výrobkom je potrebné vykonať v súlade s bezpečnostnými 
predpismi a stavebnými skúsenosťami.  S vydaním tejto technickéj karty 
všetky predchádzajúce sú neplatné.
Datum aktualizácie: 02.01.2011

■■ Omietanie
Príprava■podkladu
The substrate should be:
• stabilný – ostatočne pevný a primerane vyzretý. Doba zretia podkladu je:

 − pre nové cementové omietky vykonané z hotových omietkových malt ATLAS 
min1 týždeň na každý cm hrúbky,

 − pre betónové steny minimálne 28 dní,
• suchý,
• rovný – nerovnosti a úbytky je potrebné vyplniť napr. VYROVNÁVAJÚCOU MALTOU 

ATLAS, OMIETKOVOU MALTOU ATLAS alebo lepiacimi maltami pre vykonanie výstuž-
nej vrstvy v zatepľovacích systémoch. Pred opravou podklad je potrebné ošetriť 
penetračným náterom – emulziou ATLAS ARKOL SX.

• čistý – zbavený vrstiev, ktoré môžu oslabiť prídržnosť, hlavne prachu, špiny, váp-
na,   olejov, tukov, vosku, zbytkov emulznej a olejovej  farby. V prípade, ak je pod-
klad pokrytý biologickou koróziou, je treba jú odstraniť preparátom ATLAS MYKOS.

• napenetrovaný with ATLAS SILKAT ASX.

Príprava■omietky■
Omietky sú určené k priamej aplikácií. Nesmú sa miešať s inými materiálmi, riediť ani 
zahušťovať. Po otvorení nádoby je potrebné obsah premiešať, za účelom vyrovnania 
konzistencie.

Nanášanie■omietky
Omietky sa nanášajú na podklad vo vrstve o hrúbke zrna pomocou hladkého nerezového 
hladidla. Prebytok materiálu je potrebné stiahnuť späť do nádoby a premiešať.

Štrukturovanie■omietky
Čerstvý povrch sa štrukturuje plastovým hladidlom. Omietka N (baránok) – krúživymi 
pohybmi, omietka R (rýhovaná) – zvislými, vodorovnými alebo krúživými pohybmi, 
v závislosti od očakávaného efektu.
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■■ Technické■údaje■
ATLAS SILKAT ASX sa vyrába na báze vodneho skla a kremennej múčky.

Hustota hotového výrobku cca 1,5 g/cm3

Prídržnosť k betónu > 1,0 MPa

Teplota prípravy hmoty a podkladu a tiež okolná 
teplota

+5 °C až +30 °C

Doba schnutia 4 – 6 hodín

■■ Technické■požiadavky
Je súčasťou zatepľovacích systémov:

 − ATLAS – ETA 06/0081, ES Prehlásenie o zhode 1488-CPD-0021
 − ATLAS XPS – ETA 07/0316, ES Prehlásenie o zhode 1488-CPD-0075
 − ATLAS ROKER – ETA 06/0173, ES Prehlásenie o zhode 1488-CPD-0036
 − ATLAS STOPTER – AT-15-3662/2010, Certifikát ZKP č. ITB-0457/Z
 − ATLAS STOPTER K – 10 – AT-15-4947/2010, Certifikát ZKP č. ITB-0454/Z
 − ATLAS HOTER – AT-15-6502/2010, Certifikát ZKP č. ITB-0455/Z
 − ATLAS ROKER G – AT-15-7314/2007 Certifikát ZKP č. ITB.0222/Z
 − ATLAS RENOTER – AT-15-8477/2010, Certifikát ZKP č. ITB-0456/Z
 − ATLAS ROKER  – AT-15-2930/2010 Certifikát ZKP č. ITB.0436/Z

Výrobok má Osvedčenie v rozsahu radiačnej hygiény.

■■ Určenie
Je penetračným náterem pod tenkovrstvové silikátové omietky ATLAS SILKAT.
Zvýšuje prídržnosť – silne prilieha k podkladu a nanášaným omietkam.
Znížuje savosť podkladu – obmedzuje príliš rýchly prienik vody z čerstvých 
omietok do podkladu.
Uľahčuje nanášanie ďalšej vrstvy – drsný povrch obmedzuje sklz nanášanej omietky.
Je dočasnou ochranou fasády – v priebehu pol roka môže byť dočasnou ochranou 
neomietnutej fasády pred atmosferickými zrážkami.

Druhy podkladov – betón, klasické omietky na stenách z tehál, blokov, tvárnic 
a iných keramických alebo silikátových materiálov, porobetón, sádrokartonové 
dosky, zatepľovacie systémy na báze polystyrénu, XPS a minerálnej vlny.

 

■■ Vlastnosti
Obsahuje drť – zvýšuje prídržnosť, Obsah drte pridáva napenetrovanému povrchu 
drsnosť.
Chráni podklad pred škodlivým vplyvom novej vrstvy – je chemickou bariérou 
medzi podkladom a omietkou, obmedzuje ich vzájomné pôsobenie – preníkanie farby 
z podkladu a vznik fliakov na povrchu omietky.
Má vysokú prídržnosť – k betónu min. 1 MPa.

• zabezpečuje ideálnu prídržnosť omietky
• znížuje savosť a spevňuje podklad
• uľahčuje nanášanie a štrukturovanie
• vyrovnáva koloristiku podkladu
• vysoko paropriepustná

ATLAS■SILKAT■ASX
Podkladová■omietková■hmota

AŽ PÄŤ TECHNICKÝCH SCHVÁLENÍ 
PRE ZATEPĽOVACIE SYSTÉMY ATLAS
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■■ Spotreba
Priemerná spotreba je 0,3 kg hmoty na 1 m2. 

■■ Dôležité■dodatočné■informácie
• Penetrovanú plochu je potrebné chrániť v priebehu práce a vysychaní 

pred priamym slnečným žiarením, silným vetrom a dažďom.
• Pracovné náradie umyť čistou vodou ihneď po použití.
• Chrániť oči a pokožku. Pri zasiahnutí očí ihneď vyhliadať lekársku 

pomoc. Z ohľadom na alkalické pH preparát može dráždiť očí a po-
kožku pri dlhom kontakte. Môže spôsobiť koróziu kovu. Postupovať 
v súlade s kartou bezpečnostných údajov.

• Výrobok prepravovať a skladovať v hermeticky uzavretých nádobách, 
v suchých podmienkách (najlepšie na paletách), pri teplote nad 0°C. 
Chrániť pred vlhkosťou. Doba skladovania za podmienok zhodných 
s uvedenými požiadavkami je 12 mesiacov od dátumu výroby 
uvedeného na obale.

■■ Balenie
Plastové nádoby: 5 kg, 15 kg
Paleta: 480 kg v nádobách 5 kg, 495 kg v nádobách 15 kg

Tieto informácie sú iba základnými pokynmi týkajúcimi sa použitia 
výrobku. Práce s výrobkom je potrebné vykonať v súlade s bezpečnostnými 
predpismi a stavebnými skúsenosťami.  S vydaním tejto technickéj karty 
všetky predchádzajúce sú neplatné.
Datum aktualizácie: 02.01.2011

■■ Penetrácia
Príprava■podkladu■pod■omietku
Podklad musí byť:
• stabilný – dostatočne pevný a primerane vyzretý. Doba zretia podkladu je:

 − pre nové cementové omietky vykonané z hotových omietkových malt ATLAS 
min. 1 týždeň na každý cm hrúbky,

 − pre betónové steny minimálne 28 dní,
• suchý,
• rovný – nerovnosti a úbytky je potrebné vyplniť napr. VYROVNÁVAJÚCOU MALTOU 

ATLAS, OMIETKOVOU MALTOU ATLAS alebo lepiacimi maltami pre vykonanie výstužnej 
vrstvy v zatepľovacích systémoch. Pred opravou podklad je potrebné ošetriť penetračným 
náterom – emulziou ATLAS ARKOL SX. 

• čistý – bavený vrstiev, ktoré môžu oslabiť prídržnosť, hlavne prachu, špiny, vápna, ole-
jov, tukov, vosku, zbytkov emulznej a olejovej  farby. V prípade, ak je podklad    pokrytý 
biologickou koróziou, je treba jú odstraniť preparátom ATLAS MYKOS.

Príprava■hmoty
Výrobok je určený k priamej aplikácií. Nesmie sa miešať s  inými materiálmi, riediť ani 
zahušťovať. Po otvorení nádoby je potrebné obsah premiešať, za účelom vyrovnania 
konzistencie.

Nanášanie■hmoty
Hmota sa nanáša na pripravený podklad, rovnomerne na celom povrchu pomocou 
valčeka alebo štetca

Omietanie
Omietanie je možné začať po celkovom uschnutí hmoty, tzn. po cca 4 – 6 hodinách 
po jej nanesení.
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■■ Technické■údaje■
ATLAS SILKON sa vyrába na báze kremenných živíc a dolomitovej drte.

Hustota hotového výrobku cca 1,9 g/cm3

Teplota prípravy hmoty a podkladu 
a tiež okolná teplota

+5 °C až +25 °C

■■ Technické■požiadavky
Výrobok splňa požiadavky PN-EN 15824:2009.  ES prehlásenia o zho-
de č. 070.

 10 PN-EN 15824:2009

Tenkovrstvová silikónová omietka pre interiéry a exteriéry budov

Reakcia na oheň A2 s1 d0 

Prídržnosť k betónovým podkladom ≥0,35 MPa 

Tepelná pevnosť NPD

Absorpcia vody - kategória W2

Paropriepustnosť, kategória V2

Tepelná vodivosť (tabuľková hodnota) 0,76 W/mK(λ10)

Je súčasťou zatepľovacích systémov:
 −  ATLAS – ETA 06/0081, ES Prehlásenie o zhode 1488-CPD-0021
 − ATLAS XPS – ETA 07/0316, ES Prehlásenie o zhode 1488-CPD-0075
 − ATLAS ROKER – ETA 06/0173, ES Prehlásenie o zhode 1488-CPD-0036
 − ATLAS STOPTER – AT-15-3662/2010, Certifikát ZKP č. ITB-0457/Z
 − ATLAS STOPTER K – 10 – AT-15-4947/2010, Certifikát ZKP č. ITB-0454/Z
 − ATLAS HOTER – AT-15-6502/2010, Certifikát ZKP č. ITB-0455/Z
 − ATLAS ROKER G – AT-15-7314/2007 Certifikát ZKP č. ITB.0222/Z
 − ATLAS RENOTER – AT-15-8477/2010, Certifikát ZKP č. ITB-0456/Z
 − ATLAS ROKER  – AT-15-2930/2010 Certifikát ZKP č. ITB.0436/Z

Výrobok má Osvedčenie v rozsahu radiačnej hygiény.

• samočistiaca schopnosť
• dokonale hydrofóbna
• odolná voči špine
• paropriepustná
• dve štruktúry – točená (baránok) a rýhovaná (rustikálna)

ATLAS■SILKON■N■a■R
tenkovrstvová■silikónová■■omietka

■■ Určenie
Je dekoračnou a ukončovacou vrstvou fasád a vnútorných stien.
Vytvára ľahkú a pevnú omietkovú vrstvu – je ideálnou ukončovacou vrstvou 
zatepľovacích systémov na rôznych druhoch objektov.
Odporúča sa pre fasády náchylné na poškodenie a ušpinenie (prach, biologická 
korózia) – budovy umiestnené blízko cest, priemyselných zón, centrov mest a pod. Má 
samočistiacu schopnosť, jej údržba je ľahká – stačí ju umyť, špina sa nespája s fasádou, 
zrážkova voda ju splachuje, a preto znížuje možnosť usadzovania a vývoja mikroorganizmov.
Odporúča sa pre fasády, pre ktoré je požadovaný voľný prietok vodnej páry 
– vďaka vysokej paropriepustnosti je veľmi vhodná na steny z porobetónu, múry starých 
budov, steny bazénov, kuchyní, práčovní a pod.
Vhodná pre budovy, ktoré sa nachádzajú vo voľnom priestore a sú vystavené 
atmosferickým zrážkam – omietka sa vyznačuje veľmi nízkou nasiakavosťou a vytvára 
hydrofóbnu vrstvu.
Je veľmi pružná – dokonale kompenzuje pnutie, ktoré je následkom tepelného rozšírenia 
vrstiev nachádzajúcich sa pod ňou – je vhodná pre povrchy vystavené veľkému tepel-
nému a užitkovému zaťažení, napr. fasády ožiarené slnečnými lúčmi.t.

Druhy omietaných budov – rodinné domy, bytovky, verejné a priemyselné budovy.
Druhy podkladov – betón, klasické omietky na stenách z tehál, blokov, tvárnic 
a iných keramických alebo silikátových materiálov, porobetón, sádrokartonové 
dosky, zatepľovacie systémy na báze polystyrénu, XPS a minerálnej vlny.

655 farebných odtieňov – zhodných s BOHATOU PALETOU FARIEB ATLAS 
2 druhy štruktúr: – točená (baránok) – SILKON N
 – rýhovaná (rustikálna) – SILKON R
2 hrúbky zrna: – do 1,5 mm – SILKON N-150 
 – do 2,0 mm  - SILKON N-200 a R- 200

■■ Vlastnosti
Odolná voči mechanickému poškodeniu – vďaka použitej dolomitovej drti.
Systém MYKO BARIERA – chrání omietku pred biologickou koróziou tzn. hubami, 
plesniou a riasami na povrchu omietky.
Použitelná v nízkych teplotách (do 0°C) a zvýšenej vlhkosti (do cca 80%) – po pri-
daní prostriedku ATLAS ESKIMO.
Je hydrofóbna – obsah hydrofóbnych prostriedkov znížuje savosť omietky a chráni stenu 
pred atmosferickými zrážkami.
Nepriťahuje prach, špinu, rostlinný peľ a spaľovace znečistenia.
Hotová k použití – pred použitím stačí iba premiešať obsah nádoby.
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■■ Spotreba
Presnú spotrebu je možné určiť na základe skúšky vykonanej na omie-
tanom podklade.

 − cca 2,5 – 2,8 kg omietka SILKON N-150 na 1m2

 − cca 3,0 kg omietka SILKON N-200 a R-200 na 1 m2.

■■ Dôležité■dodatočné■informácie
• Otvorený čas práce (medzi naneením do zatretia) je závislý od savos-

ti podkladu, okolitej teploty a konzistencie malty. Je potrebné určiť 
maximálnu veľkosť plochy, ktorú treba omietnuť v jednej pracovnej 
operácii (nanesenie a zatretie).

• Materiál sa nanáša metódou „mokré na mokré“, Aby miesta spoje-
nia neboli viditelné, jednotlivé partie omietky nesmú zaschnúť pred 
nanesením ďalších. Technologické prestávky sa odporúča naplánovať 
vopred, napr. v rohových častiach budovy, pod odkvapovými zvodmi, 
v miestach spojenia farieb a pod.

• Omietanú plochu je potrebné chrániť pred priamym slnečným žiarením, 
silným vetrom a dažďom.

• Doba vysychania omietky je od 12 do 48 hodín a záleží od podkladu, 
okolitej teploty a relatívnej vlhkosti vzduchu.  Pri zvýšenej vlhkosti 
vzduchu a teplote cca +5°C, doba vysychania omietky môže byť dlhšia.

• Aby nevznikli rozdiely v odtieňoch farieb, na jednej ploche sa odpo-
rúča aplikovať omietku s rovnakým dátumom výroby.

• V prípade použitia omietky na zateplených fasádach je potrebné 
sa vyhnúť používania tmavých farebných odtieňov so súčiniteľom 
odrazu svetla menej ako 20%. Plocha s tými farebnými odtieňmi 
by nemala byť väčšia ako 10% celkovej plochy.

• Pracovné náradie umyť čistou vodou ihneď po použití. 
• Škodlivý pre vodné organizmy, môže spôsobiť škodlivé účinky vo vodnej 

zložke životného prostredia. Uchovávať mimo dosahu detí. Nevylievať do 
kanalizácie. Produkt a obal likvidovať bezpečným spôsobom. Nevy-
hadzovať do životného prostredia. Postupovať v súlade s kartou bez-
pečnostných údajov.

• Výrobok prepravovať a skladovať v hermeticky uzavretých nádobách, 
v suchých podmienkách (najlepšie na paletách), pri teplote nad 0°C. 
Chrániť pred vlhkosťou. Doba skladovania za podmienok zhodných 
s uvedenými požiadavkami je 12 mesiacov od dátumu výroby 
uvedeného na obale.

■■ Balenie
Plastové nádoby: 25 kg
Paleta: 400 kg v nádobách po 25 kg

Tieto informácie sú iba základnými pokynmi týkajúcimi sa použitia 
výrobku. Práce s výrobkom je potrebné vykonať v súlade s bezpeč-
nostnými predpismi a stavebnými skúsenosťami.  S vydaním tejto 
technickéj karty všetky predchádzajúce sú neplatné.
Datum aktualizácie: 02.01.2011

■■ Omietanie
Príprava■podkladu
Podklad musí byť:
• stabilný – dostatočne pevný a primerane vyzretý. Doba zretia podkladu je:

 − pre nové cementové omietky vykonané z hotových omietkových malt ATLAS 
min. 1 týždeň na každý cm hrúbky,

 − pre betónové steny minimálne 28 dní,
• suchý,
• rovný – nerovnosti a úbytky je potrebné vyplniť napr. VYROVNÁVAJÚCOU MALTOU     

ATLAS, OMIETKOVOU MALTOU ATLAS alebo lepiacimi maltami pre vykonanie výstuž-
nej vrstvy v zatepľovacích systémoch. Pred opravou podklad je potrebné ošetriť 
penetračným náterom – emulziou ATLAS UNI - GRUNT.

• čistý – zbavený vrstiev, ktoré môžu oslabiť prídržnosť, hlavne prachu, špiny, vápna,  
olejov, tukov, vosku, zbytkov emulznej a olejovej  farby. V prípade, ak je podklad pokrytý 
biologickou koróziou, je treba jú odstraniť preparátom ATLAS MYKOS,

• napenetrovaný – podkladovou hmotou ATLAS SILKON ANX.

Príprava■omietky■
Omietky sú určené k priamej aplikácií. Nesmú sa miešať s inými materiálmi, riediť ani 
zahušťovať. Po otvorení nádoby je potrebné obsah premiešať, za účelom vyrovnania 
konzistencie.

Nanášanie■omietky
Omietky sa nanášajú na podklad vo vrstve o hrúbke zrna pomocou hladkého nerezo-
vého hladidla. Prebytok materiálu je potrebné stiahnuť späť do nádoby a premiešať.

Štrukturovanie■omietky
Čerstvý povrch sa štrukturuje plastovým hladidlom. Omietka N (baránok) – krúživymi po-
hybmi, omietka R (rýhovaná) – zvislými, vodorovnými alebo krúživými pohybmi, v závis-
losti od očakávaného efektu.
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■■ Technické■údaje■
ATLAS SILKON ANX sa vyrába na báze kremenných živíc a kremennej 
múčky.

Hustota hotového výrobku cca 1,5 g/cm3

Prídržnosť k betónu > 1.0 MPa

Teplota prípravy hmoty a podkladu a tiež okolná 
teplota

+5 °C až +30 °C

Doba schnutia 4 – 6 hodín

■■ Technické■požiadavky
Je súčasťou zatepľovacích systémov:

 − ATLAS – ETA 06/0081, ES Prehlásenie o zhode 1488-CPD-0021
 − ATLAS XPS – ETA 07/0316, ES Prehlásenie o zhode 1488-CPD-0075
 − ATLAS ROKER – ETA 06/0173, ES Prehlásenie o zhode 1488-CPD-0036
 − ATLAS STOPTER – AT-15-3662/2010, Certifikát ZKP č. ITB-0457/Z
 − ATLAS STOPTER K – 10 – AT-15-4947/2010, Certifikát ZKP č. ITB-0454/Z
 − ATLAS HOTER – AT-15-6502/2010, Certifikát ZKP č. ITB-0455/Z
 − ATLAS ROKER G – AT-15-7314/2007 Certifikát ZKP č. ITB.0222/Z
 − ATLAS RENOTER – AT-15-8477/2010, Certifikát ZKP č. ITB-0456/Z
 − ATLAS ROKER  – AT-15-2930/2010 Certifikát ZKP č. ITB.0436/Z

Výrobok má Osvedčenie v rozsahu radiačnej hygiény.

■■ Určenie
Je penetračným náterem pod tenkovrstvové silikónové omietky ATLAS SILKON.
Zvýšuje prídržnosť – silne prilieha k podkladu a nanášaným omietkam.
Znížuje savosť podkladu – obmedzuje príliš rýchly prienik vody z čerstvých 
omietok do podkladu.
Uľahčuje nanášanie ďalšej vrstvy – drsný povrch obmedzuje sklz nanášanej omietky.
Je dočasnou ochranou fasády – v priebehu pol roka môže byť dočasnou ochranou 
neomietnutej fasády pred atmosferickými zrážkami. 

Druhy podkladov – betón, klasické omietky na stenách z tehál, blokov, tvárnic 
a iných keramických alebo silikátových materiálov, porobetón, sádrokartonové 
dosky, zatepľovacie systémy na báze polystyrénu, XPS a minerálnej vlny.

■■ Vlastnosti
Obsahuje drť – zvýšuje prídržnosť, Obsah drte pridáva napenetrovanému povrchu 
drsnosť.
Chráni podklad pred škodlivým vplyvom novej vrstvy – je chemickou bariérou 
medzi podkladom a omietkou, obmedzuje ich vzájomné pôsobenie – preníkanie farby 
z podkladu a vznik fliakov na povrchu omietky.
Má vysokú prídržnosť – k betónu min. 1 MPa.

• zabezpečuje ideálnu prídržnosť omietky
• znížuje savosť a spevňuje podklad
• uľahčuje nanášanie a štrukturovanie
• vyrovnáva koloristiku podkladu
• paropriepustná

ATLAS■SILKON■ANX■
Podkladová■omietková■hmota
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■■ Spotreba
Priemerná spotreba je 0,3 kg hmoty na 1 m2.

■■ Dôležité■dodatočné■informácie
• Penetrovanú plochu je potrebné chrániť v priebehu práce a vysy-

chaní pred priamym slnečným žiarením, silným vetrom a dažďom.
• Pracovné náradie umyť čistou vodou ihneď po použití.
• Chrániť oči a pokožku. Pri zasiahnutí očí ihneď vyhliadať lekársku 

pomoc. Z ohľadom na alkalické pH preparát može dráždiť očí a po-
kožku pri dlhom kontakte. Môže spôsobiť koróziu kovu. Postupovať 
v súlade s kartou bezpečnostných údajov.

• Výrobok prepravovať a skladovať v hermeticky uzavretých nádobách, 
v suchých podmienkách (najlepšie na paletách), pri teplote nad 0°C. 
Chrániť pred vlhkosťou. Doba skladovania za podmienok zhodných 
s uvedenými požiadavkami je 12 mesiacov od dátumu výroby 
uvedeného na obale. 

■■ Balenie
Plastové nádoby: 5 kg, 15 kg
Paleta: 480 kg v nádobách 5 kg, 495 kg v nádobách 15 kg

Tieto informácie sú iba základnými pokynmi týkajúcimi sa použitia 
výrobku. Práce s výrobkom je potrebné vykonať v súlade s bezpeč-
nostnými predpismi a stavebnými skúsenosťami.  S vydaním tejto 
technickéj karty všetky predchádzajúce sú neplatné.
Datum aktualizácie: 02.01.2011

■■ Penetrácia
Príprava■podkladu■pod■omietku
Podklad musí byť:
• stabilný  – dostatočne pevný a primerane vyzretý. Doba zretia podkladu je:

 − pre nové cementové omietky vykonané z hotových omietkových malt ATLAS min.  
1 týždeň na každý cm hrúbky,

 − pre betónové steny minimálne 28 dní,
• suchý,
• rovný – nerovnosti a úbytky je potrebné vyplniť napr. VYROVNÁVAJÚCOU MALTOU     

ATLAS, OMIETKOVOU MALTOU ATLAS alebo lepiacimi maltami pre vykonanie výstužnej 
vrstvy v zatepľovacích systémoch. Pred opravou podklad je potrebné ošetriť  penetrač-
ným náterom – emulziou ATLAS UNI - GRUNT. 

• čistý – zbavený vrstiev, ktoré môžu oslabiť prídržnosť, hlavne prachu, špiny, vápna, olejov, 
tukov, vosku, zbytkov emulznej a olejovej farby. V prípade, ak je podklad pokrytý 
biologickou koróziou, je treba jú odstraniť preparátom ATLAS MYKOS.

Príprava■hmoty
Výrobok je určený k priamej aplikácií. Nesmie sa miešať s  inými materiálmi, riediť ani 
zahušťovať. Po otvorení nádoby je potrebné obsah premiešať, za účelom vyrovnania 
konzistencie.

Nanášanie■hmoty
Hmota sa nanáša na pripravený podklad, rovnomerne na celom povrchu pomocou 
valčeka alebo štetca.

Omietanie
Omietanie je možné začať po celkovom uschnutí hmoty, tzn. po cca 4 – 6 hodinách 
po jej nanesení.
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 � nízka nasiakavosť

 � odolná voči špine

 � vysoká prídržnosť k podkladu

 � ľahko sa štrukturuje

 � zvýšena odolnosť voči mechanickému poškodeniu

AKRYLÁTOVÁ OMIETKA
tenkovrstvová akrylátová omietka

Určenie
Tenkovrstvová omietka pre vykonávanie povrchov s dekoračnou štruktúrou 
baránka. 
Pre vnútorné a vonkajšie použitie.
Odporúča sa ako fasádna vrstva zatepľovacích systémov na báze polystyrénu 
alebo XPS dosák.
Odporúča sa pre fasády náchylné na poškodenie a ušpinenie – je veľmi vhodná 
pre hospodárske, verejné a priemyselné budovy (školy, materské školy, nemoc-
nice a pod.)

Druhy omietaných budov –  rodinné domy, bytovky, verejné a priemyselné 
budovy.
Druhy podkladov – betón, klasické omietky na stenách z tehál, blokov, tvárnic 
a iných keramických alebo silikátových materiálov, pórobetón, sadrokartó-
nové dosky, zatepľovacie systémy na báze polystyrénu a XPS.

Vlastnosti
Tenkovrstvová omietka na báze akrylátovej živice novej generácie - moderné 
polymerové pojivo dovoľuje zlepšiť obmedzenia doteraz vyrábaných akryláto-
vých omietok – nízku paropriepustnosť a náchylnosť na ušpinenie. 
Dovoľuje získať hustú a veľmi výraznú štruktúru baránka o hrúbke zrna 
do 1,5 mm.
BIO OCHRANA – povrch omietky je dlhodobo chránený pred rozvojom rias, hub 
a machov vďaka formule obohatenej biocídnymi prostriedkami, ktoré kontro-
lovane uvoľňujú činné látky a zabezpečujú účinnú a dlhodobú ochranu fasády. 
PRUŽNOSŤ A PEVNOSŤ – vďaka novej formule zabezpečujúcej zvýšenú pruž-
nosť a odoľnosť voči úderu, omietka dokonale kompenzuje pnutie, ktoré vzniká 
následkom úderu, zachováva súdržnosť a nepraská
FAREBNÁ TRVANLIVOSŤ – moderná technológia zabezpečuje trvanlivosť fareb-
ných odtieňov vďaka použitiu moderných, dávkovaných počítačovým systémom 
pigmentov, a tiež vďaka nepretržitej kontrole výrobného procesu. Omietka si dlh-
šie uchováva prvotný farebný odtieň, je viac odolná voči vyblednutiu a UV žiareniu.
PRIAZNIVÁ PRE ŽIVOTNÉ PROSTREDIE – receptúra omietky bola projektova-
ná v súlade s koncepciou zrovnováženého rozvoja: vo finálnom produkte bol 
maximálne obmedzený obsah lietacich organických látok a boli použité iba 
prírodné plnidlá.
ODOLNOSŤ VOČI PRASKANIU – zvýšená odolnosť vďaka mikrovnáknam, ktoré sú 
účinnou výstužou omietky – omietka je zabezpečená pred prípadným praskaním 
vplyvom pnutia a tiež premenlivou teplotou na povrchu omietky.

Technické údaje
AKRYLÁTOVÁ OMIETKA ATLAS sa vyrába na báze vodnej disperzie umelých živíc 
a dolomitovej drte.

Hustota hotového výrobku cca 1,9 g/cm³ 

Teplota prípravy hmoty a podkladu a tiež 
okolitá teplota

+5 °C až +25 °C

Hodnota prieniku vodnej pary 15 < V ≤ 150 g/m²d

Difúzia v závislosti od hrúbky vzduchovej vrstvy 0,14 ≤ 5d < 1,4 m

Technické požiadavky
AKRYLÁTOVÁ OMIETKA ATLAS splňa požiadavky PN-EN 15824:2010.  
ES prehlásenie o zhode č. 137. 
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PN-EN 
15824:2010

Vonkajšia omietka na báze organických pojív

Reakcia na oheň A2 s1 d0 

Prídržnosť k betónovým podkladom ≥0,35 MPa 

Tepelná pevnosť NPD

Absorpcia vody – kategória W2

Paropriepustnosť, kategória V2

Tepelná vodivosť (tabuľková hodnota) 0,67W/mK(λ10 dry)

200 farebných odtieňov  – zhodných s PALETOU FARIEB ATLAS
druh štruktúry – zrnitá (baránok) – N  
hrúbka zrna  – do 1,5 mm –  N -15  
  

 b i o o c h r a n a

priaznivá pre 
životné prostredie 

odolnosť voči 
praskaniu 

A PEVNOSŤ
PRUŽNOSŤ

farebná
trvanlivosť
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Omietanie
Príprava podkladu
Podklad musí byť:
• stabilný – dostatočne pevný
• primerane vyzretý. Doba zretia podkladu je:

 - pre nové cementové omietky vykonané z hotových omietkových mált ATLAS 
min. 1 týždeň na každý cm hrúbky,

 - pre betónové steny minimálne 28 dní,
• suchý,
• rovný – nerovnosti a úbytky je potrebné vyplniť napr. VYROVNÁVAJÚCOU 

MALTOU ATLAS, OMIETKOVOU MALTOU ATLAS alebo lepiacimi maltami pre 
vykonanie výstužnej vrstvy v zatepľovacích systémoch. Pred opravou podklad 
je potrebné ošetriť penetračným náterom – emulziou ATLAS UNI – GRUNT.

• čistý – zbavený vrstiev, ktoré môžu oslabiť prídržnosť, hlavne prachu, špiny, vápna,   
olejov, tukov, vosku, zbytkov emulznej a olejovej  farby. V prípade, ak je podklad    
pokrytý biologickou koróziou, je treba jú odstrániť preparátom ATLAS MYKOS. 

• napenetrovaný – podkladovou hmotou ATLAS CERPLAST. 
Príprava omietky 
Omietka je určená k priamej aplikácií. Nesmie sa miešať s inými materiálmi, riediť 
ani zahusťovať. Po otvorení nádoby je potrebné obsah premiešať, za účelom 
vyrovnania konzistencie.
Nanášanie omietky 
Omietka sa nanáša na podklad vo vrstve o hrúbke zrna pomocou hladkého 
nerezového hladidla. Prebytok materiálu je potrebné stiahnuť späť do nádoby 
a premiešať.
Štrukturovanie omietky 
Čerstvý povrch sa štrukturuje plastovým hladidlom. Omietka sa nanáša krúživymi 
pohybmi.

Spotreba
Priemerná spotreba je cca 2,5 kg na 1 m² 
Presnú spotrebu je možné určiť na základe skúšky vykonanej na omietanom 
podklade.

Dôležité dodatočné informácie
• UPOZORNENIE! Nádoby s akrylátovo - silikónovou omietkou majú okrem 

popisu na identifikačnej etikete rozlišujúcu zelenú farbu veka.
• Otvorený čas práce (medzi nanesením do zatretia) je závislý od savosti podkla-

du, okolitej teploty a konzistencie malty. Je potrebné určiť maximálnu veľkosť 
plochy, ktorú treba omietnuť v jednej pracovnej operácii (nanesenie a zatretie).

• Materiál sa nanáša metódou „mokré na mokré“. Aby miesta spojenia neboli 
viditeľné, jednotlivé partie omietky nesmú zaschnúť pred nanesením ďalších. 
Technologické prestávky sa odporúča naplánovať vopred, napr. v rohových 
častiach budovy, pod odkvapovými zvodmi, v miestach spojenia farieb a pod.

• Omietanú plochu je potrebné chrániť pred priamym slnečným žiarením, silným 
vetrom a dažďom ako v priebehu práce tak i v priebehu vysychania omietky.

• Doba vysychania omietky je od 12 do 48 hodín a záleží od podkladu, okolitej 
teploty a relatívnej vlhkosti vzduchu.  Pri zvýšenej vlhkosti vzduchu a teplote 
cca +5°C, doba vysychania omietky môže byť dlhšia.

• Aby nevznikli rozdiely v odtieňoch farieb, na jednej ploche sa odporúča aplikovať 
omietku s rovnakým dátumom výroby.

• V prípade použitia omietky na zateplených fasádach je potrebné sa vyhnúť 
používaniu tmavých farebných odtieňov so súčiniteľom odrazu svetla menej 
ako 20%. Plocha s tými farebnými odtieňmi by nemala byť väčšia ako 10% 
celkovej plochy.

• Pracovné náradie umyť čistou vodou ihneď po použití. Obtiažne odstraniteľné 
zbytky zaschnutej hmoty umyť prostriedkom ATLAS SZOP 2000.

• Škodlivý  pre vodné organizmy, môže spôsobiť škodlivé účinky vo vodnej zložke       
životného prostredia. Uchovávať mimo dosahu detí. Nevylievať do kanalizácie.      
Produkt a obal likvidovať bezpečným spôsobom. Nevyhadzovať do životného            
prostredia. Postupovať v súlade s kartou bezpečnostných údajov. Produkt nie 
je klasifikovaný ako biocídny podľa zákona zo dňa 13.9.2002 o biocídnych 
produktoch (§ 175, odst. 1433 Z.z.) s neskoršími zmenami a Nariadením Minis-
terstva      zdravotníctva zo dňa 17.1.2003 vo veci kategórií a skupin biocídnych 
produktov (§ 16, odst. 150 Z.z)..

• Výrobok prepravovať a skladovať v hermeticky uzavretých nádobách, v suchých 
podmienkách (najlepšie na paletách), pri teplote nad 0°C. Chrániť pred vlhkos-
ťou. Doba skladovania za podmienok zhodných s uvedenými požiadavkami 
je 12 mesiacov od dátumu výroby uvedeného na obale.

Balenie
Plastové nádoby: 25 kg
Paleta: 400 kg v nádobách po 25 kg

Tieto informácie sú iba základnými pokynmi týkajúcimi sa použitia výrobku. 
Práce s výrobkom je potrebné vykonať v súlade s bezpečnostnými predpismi 
a stavebnými skúsenosťami.  S vydaním tejto technickéj karty všetky predchá-
dzajúce sú neplatné.
Dátum aktualizácie: 10.05.2012
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PRIPEVNENIE NÁTER OMIETANIEPONORENIE
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PENETRÁCIA

SÚCAST ZATEPLOVACÍHO SYSTÉMU ATLAS

Určenie
Tenkovrstvová omietka pre vykonávanie povrchov s dekoračnou štruktúrou 
baránka. 
Pre vnútorné a vonkajšie použitie.
Odporúča sa ako fasádna vrstva zatepľovacích systémov na báze polystyrénu 
alebo XPS dosák.
Odporúča sa pre fasády náchylné na ušpinenie a ťažké prevádzkové pod-
mienky – dokonale sa osvedčuje na budovách umiestnených blízko ciest, prie-
myselných zón, centier miest a v okolí zelených terénov.

Druhy omietaných budov –  rodinné domy, bytovky, verejné a priemyselné 
budovy.
Druhy podkladov – betón, klasické omietky na stenách z tehál, blokov, tvárnic 
a iných keramických alebo silikátových materiálov, pórobetón, sadrokartóno-
vé dosky, zatepľovacie systémy na báze polystyrénu a XPS dosák.

Vlastnosti
Moderná tenkovrstvová omietka vyrobená na báze inovačnej kombinácie dvoch 
druhov pojiva - akrylátovej a silikónovej živice. 
Vyznačuje sa najnižšiou zo všetkých omietok nasiakavosťou povrchu, dokonale 
zabezpečuje podklad pred pôsobením vody.
Vďaka prímesi silikónovej živice má značne viačšiu odolnosť voči ušpineniu ako 
štandartné akrylátové omietky.
BIO OCHRANA – povrch omietky je dlhodobo chránený pred rozvojom rias, hub 
a machov vďaka formule obohatenej biocídnymi prostriedkami, ktoré kontro-
lovane uvoľňujú činné látky a zabezpečujú účinnú a dlhodobú ochranu fasády. 
PRUŽNOSŤ A PEVNOSŤ – vďaka novej formule zabezpečujúcej zvýšenú pruž-
nosť a odoľnosť voči úderu, omietka dokonale kompenzuje pnutie, ktoré vzniká 
následkom úderu, zachováva súdržnosť a nepraská
FAREBNÁ TRVANLIVOSŤ – moderná technológia zabezpečuje trvanlivosť fareb-
ných odtieňov vďaka použitiu moderných, dávkovaných počítačovým systémom 
pigmentov, a tiež vďaka nepretržitej kontrole výrobného procesu. Omietka si dlh-
šie uchováva prvotný farebný odtieň, je viac odolná voči vyblednutiu a UV žiareniu.
PRIAZNIVÁ PRE ŽIVOTNÉ PROSTREDIE – receptúra omietky bola projektova-
ná s ohľadom na aspekty zrovnováženého rozvoja: vo finálnom produkte bol 
maximálne obmedzený obsah lietacich organických látok a boli použité iba 
prírodné plnidlá.
ODOLNOSŤ VOČI PRASKANIU – zvýšená odolnosť vďaka mikrovnáknam, ktoré sú 
účinnou výstužou omietky – omietka je zabezpečená pred prípadným praskaním 
vplyvom pnutia a tiež premenlivej teplote povrchu.

Technické údaje
AKRYLÁTOVO - SILIKÓNOVÁ OMIETKA ATLAS sa vyrába na báze vodnej disperzie 
umelých živíc a dolomitovej drte.

Hustota hotového výrobku cca 1,9 g/cm³ 

Teplota prípravy hmoty a podkladu a tiež 
okolitá teplota

+5 °C až +25 °C

Hodnota prieniku vodnej pary 15 < V ≤ 150 g/m²d

Difúzia v závislosti od hrúbky vzduchovej vrstvy 0,14 ≤ 5d < 1,4 m

Technické požiadavky
AKRYLÁTOVO - SILIKÓNOVÁ OMIETKA ATLAS splňa požiadavky PN-EN 15824:2010.  
ES prehlásenie o zhode č. 124. 

 � paropriepustnosť

 � veľmi nízka nasiakavosť

 � vysoká odolnosť voči ušpineniu

 � vysoká prídržnosť k podkladu

AKRYLÁTOVO - SILIKÓNOVÁ 
OMIETKA
tenkovrstvová akrylátovo - silikónová omietka
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Vonkajšia omietka na báze organických pojív

Reakcia na oheň A2 s1 d0 

Prídržnosť k betónovým podkladom ≥0,35 MPa 

Tepelná pevnosť NPD

Absorpcia vody – kategória W2

Paropriepustnosť, kategória V2

Tepelná vodivosť (tabuľková hodnota) 0,67W/mK(λ10 dry)

200 farebných odtieňov  – zhodných s PALETOU FARIEB ATLAS
druh štruktúry – zrnitá (baránok) – N  
hrúbka zrna  – do 1,5 mm –  N -15  
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Omietanie
Príprava podkladu
Podklad musí byť:
• stabilný – dostatočne pevný
• primerane vyzretý. Doba zretia podkladu je:

 - pre nové cementové omietky vykonané z hotových omietkových mált ATLAS 
min. 1 týždeň na každý cm hrúbky,

 - pre betónové steny minimálne 28 dní,
• suchý,
• rovný – nerovnosti a úbytky je potrebné vyplniť napr. VYROVNÁVAJÚCOU 

MALTOU ATLAS, OMIETKOVOU MALTOU ATLAS alebo lepiacimi maltami pre 
vykonanie výstužnej vrstvy v zatepľovacích systémoch. Pred opravou podklad 
je potrebné ošetriť penetračným náterom – emulziou ATLAS UNI – GRUNT.

• čistý – zbavený vrstiev, ktoré môžu oslabiť prídržnosť, hlavne prachu, špiny, vápna,   
olejov, tukov, vosku, zbytkov emulznej a olejovej  farby. V prípade, ak je podklad    
pokrytý biologickou koróziou, je treba jú odstrániť preparátom ATLAS MYKOS. 

• napenetrovaný – podkladovou hmotou ATLAS CERPLAST. 
Príprava omietky 
Omietka je určená k priamej aplikácií. Nesmie sa miešať s inými materiálmi, riediť 
ani zahusťovať. Po otvorení nádoby je potrebné obsah premiešať, za účelom 
vyrovnania konzistencie.
Nanášanie omietky 
Omietka sa nanáša na podklad vo vrstve o hrúbke zrna pomocou hladkého 
nerezového hladidla. Prebytok materiálu je potrebné stiahnuť späť do nádoby 
a premiešať.
Štrukturovanie omietky 
Čerstvý povrch sa štrukturuje plastovým hladidlom. Omietka sa nanáša krúživymi 
pohybmi.

Spotreba
Priemerná spotreba je cca 2,5 kg na 1 m² 
Presnú spotrebu je možné určiť na základe skúšky vykonanej na omietanom 
podklade.

Dôležité dodatočné informácie
• UPOZORNENIE! Nádoby s akrylátovo - silikónovou omietkou majú okrem 

popisu na identifikačnej etikete rozlišujúcu zelenú farbu veka.
• Otvorený čas práce (medzi nanesením do zatretia) je závislý od savosti podkla-

du, okolitej teploty a konzistencie malty. Je potrebné určiť maximálnu veľkosť 
plochy, ktorú treba omietnuť v jednej pracovnej operácii (nanesenie a zatretie).

• Materiál sa nanáša metódou „mokré na mokré“. Aby miesta spojenia neboli 
viditeľné, jednotlivé partie omietky nesmú zaschnúť pred nanesením ďalších. 
Technologické prestávky sa odporúča naplánovať vopred, napr. v rohových 
častiach budovy, pod odkvapovými zvodmi, v miestach spojenia farieb a pod.

• Omietanú plochu je potrebné chrániť pred priamym slnečným žiarením, silným 
vetrom a dažďom ako v priebehu práce tak i v priebehu vysychania omietky.

• Doba vysychania omietky je od 12 do 48 hodín a záleží od podkladu, okolitej 
teploty a relatívnej vlhkosti vzduchu.  Pri zvýšenej vlhkosti vzduchu a teplote 
cca +5°C, doba vysychania omietky môže byť dlhšia.

• Aby nevznikli rozdiely v odtieňoch farieb, na jednej ploche sa odporúča aplikovať 
omietku s rovnakým dátumom výroby.

• V prípade použitia omietky na zateplených fasádach je potrebné sa vyhnúť 
používaniu tmavých farebných odtieňov so súčiniteľom odrazu svetla menej 
ako 20%. Plocha s tými farebnými odtieňmi by nemala byť väčšia ako 10% 
celkovej plochy.

• Pracovné náradie umyť čistou vodou ihneď po použití. Obtiažne odstraniteľné 
zbytky zaschnutej hmoty umyť prostriedkom ATLAS SZOP 2000.

• Uchovávať mimo dosahu detí. Škodlivý  pre vodné organizmy, môže spôsobiť 
škodlivé účinky vo vodnej zložke životného prostredia. Nevylievať do kanalizácie. 
Produkt a obal likvidovať bezpečným spôsobom. Nevyhadzovať do životného 
prostredia. Postupovať v súlade s kartou bezpečnostných údajov. Produkt nie 
je klasifikovaný ako biocídny podľa zákona zo dňa 13.9.2002 o biocídnych 
produktoch (§ 175, odst. 1433 Z.z) s neskoršími zmenami a Nariadením Minis-
terstva zdravotníctva zo dňa 17.1.2003 vo veci kategórií a skupin biocídnych 
produktov (§ 16, odst. 150 Z.z.).

• Výrobok prepravovať a skladovať v hermeticky uzavretých nádobách, v suchých 
podmienkách (najlepšie na paletách), pri teplote nad 0°C. Chrániť pred vlhkos-
ťou. Doba skladovania za podmienok zhodných s uvedenými požiadavkami 
je 12 mesiacov od dátumu výroby uvedeného na obale.

Balenie
Plastové nádoby: 25 kg
Paleta: 400 kg v nádobách po 25 kg

Tieto informácie sú iba základnými pokynmi týkajúcimi sa použitia výrobku. 
Práce s výrobkom je potrebné vykonať v súlade s bezpečnostnými predpismi 
a stavebnými skúsenosťami.  S vydaním tejto technickéj karty všetky predchá-
dzajúce sú neplatné.
Dátum aktualizácie: 10.05.2012
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 � paropriepustnosť

 � nízka nasiakavosť

 � veľmi vysoká odolnosť voči ušpineniu

 � vysoká prídržnosť k podkladu

SILIKÓNOVÁ OMIETKA
tenkovrstvová silikónová omietka

Určenie
Tenkovrstvová omietka pre vykonávanie povrchov s dekoračnou štruktúrou 
baránka. 
Pre vnútorné a vonkajšie použitie.
Odporúča sa ako fasádna vrstva zatepľovacích systémov na báze polystyrénu, 
XPS dosák a minerálnej vlny.
Odporúča sa pre fasády náchylné na prevádzkové ušpinenie – dokonale sa 
osvedčuje na budovách umiestnených blízko ciest, priemyselných zón, centier 
miest a v okolí zelených terénov.

Druhy omietaných budov –  rodinné domy, bytovky, verejné a priemyselné 
budovy.
Druhy podkladov – betón, klasické omietky na stenách z tehál, blokov, 
tvárnic a iných keramických alebo silikátových materiálov, pórobetón, 
sadrokartónové dosky, zatepľovacie systémy na báze polystyrénu, XPS 
dosák a minerálnej vlny.

Vlastnosti
Moderná silikónová omietka na báze siloxanových živíc novej generácie.
Odolná voči špine z prostredia – vytvára celistvý a nízko nasiakavý povrch, ktorý 
zabraňuje prenikaniu vlhkosti do štruktúry omietky – povrch omietky dlhšie 
ostáva suchý a odolný voči ušpineniu. 
Má samočistiacu schopnosť v priebehu atmosferických zrážok – jej údržba 
je ľahká.
Dovoľuje získať hustú a veľmi výraznú štruktúru baránka o hrúbke zrna 
do 1,5 mm.
BIO OCHRANA – povrch omietky je dlhodobo chránený pred rozvojom rias, húb 
a machov vďaka formule obohatenej biocídnymi prostriedkami, ktoré kontro-
lovane uvoľňujú činné látky a zabezpečujú účinnú a dlhodobú ochranu fasády. 
PRUŽNOSŤ A PEVNOSŤ – vďaka novej formule zabezpečujúcej zvýšenú pruž-
nosť a odolnosť voči úderu, omietka dokonale kompenzuje pnutie, ktoré vzniká 
následkom úderu, zachováva súdržnosť a nepraská.
FAREBNÁ TRVANLIVOSŤ – moderná technológia zabezpečuje trvanlivosť fareb-
ných odtieňov vďaka použitiu moderných, dávkovaných pigmentov počítačovým 
systémom , a tiež vďaka nepretržitej kontrole výrobného procesu. Omietka si dlh-
šie uchováva prvotný farebný odtieň, je viac odolná voči vyblednutiu a UV žiareniu.
PRIAZNIVÁ PRE ŽIVOTNÉ PROSTREDIE – receptúra omietky bola projektova-
ná s ohľadom na aspekty zrovnováženého rozvoja: vo finálnom produkte bol 
maximálne obmedzený obsah lietacich organických látok a boli použité iba 
prírodné plnidlá.
ODOLNOSŤ VOČI PRASKANIU – zvýšená odolnosť vďaka mikrovnáknam, ktoré sú 
účinnou výstužou v celkovej hmotnosti omietky – omietka je zabezpečená pred 
prípadným praskaním vplyvom pnutia a tiež premenlivou teplotou povrchu.

Technické údaje
SILIKÓNOVÁ OMIETKA ATLAS sa vyrába na báze vodnej disperzie umelých živíc 
a dolomitovej drte.

Hustota hotového výrobku cca 1,9 g/cm³ 

Teplota prípravy hmoty a podkladu a tiež 
okolitá teplota

+5 °C až +25 °C

Hodnota prieniku vodnej pary 15 < V ≤ 150 g/m²d

Difúzia v závislosti od hrúbky vzduchovej vrstvy 0,14 ≤ 5d < 1,4 m

Technické požiadavky
SILIKÓNOVÁ OMIETKA ATLAS splňa požiadavky PN-EN 15824:2010.  
ES prehlásenie o zhode č. 145. 
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Vonkajšia omietka na báze organických pojív

Reakcia na oheň A2 s1 d0 

Prídržnosť k betónovým podkladom ≥0,35 MPa 

Tepelná pevnosť NPD

Absorpcia vody – kategória W2

Paropriepustnosť, kategória V2

Tepelná vodivosť (tabuľková hodnota) 0,67W/mK(λ10 dry)

200 farebných odtieňov  – zhodných s PALETOU FARIEB ATLAS
druh štruktúry – zrnitá (baránok) – N  
hrúbka zrna  – do 1,5 mm –  N -15  
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Omietanie
Príprava podkladu
Podklad musí byť:
• stabilný – dostatočne pevný
• primerane vyzretý. Doba zretia podkladu je:

 - pre nové cementové omietky vykonané z hotových omietkových mált ATLAS 
min. 1 týždeň na každý cm hrúbky,

 - pre betónové steny minimálne 28 dní,
• suchý,
• rovný – nerovnosti a úbytky je potrebné vyplniť napr. VYROVNÁVAJÚCOU 

MALTOU ATLAS, OMIETKOVOU MALTOU ATLAS alebo lepiacimi maltami pre 
vykonanie výstužnej vrstvy v zatepľovacích systémoch. Pred opravou podklad 
je potrebné ošetriť penetračným náterom – emulziou ATLAS UNI – GRUNT.

• čistý – zbavený vrstiev, ktoré môžu oslabiť prídržnosť, hlavne prachu, špiny, vápna,   
olejov, tukov, vosku, zbytkov emulznej a olejovej  farby. V prípade, ak je podklad    
pokrytý biologickou koróziou, je treba jú odstraniť preparátom ATLAS MYKOS. 

• napenetrovaný – podkladovou hmotou ATLAS SILKON ANX. 
Príprava omietky 
Omietka je určená k priamej aplikácií. Nesmie sa miešať s inými materiálmi, riediť 
ani zahušťovať. Po otvorení nádoby je potrebné obsah premiešať, za účelom 
vyrovnania konzistencie.
Nanášanie omietky 
Omietka sa nanáša na podklad vo vrstve o hrúbke zrna pomocou hladkého 
nerezového hladidla. Prebytok materiálu je potrebné stiahnuť späť do nádoby 
a premiešať.
Štrukturovanie omietky 
Čerstvý povrch sa štrukturuje plastovým hladidlom. Omietka N (baránok) sa 
nanáša krúživymi pohybmi.

Spotreba
Priemerná spotreba je cca 2,5 kg na 1 m² 
Presnú spotrebu je možné určiť na základe skúšky vykonanej na omietanom 
podklade.

Dôležité dodatočné informácie
• UPOZORNENIE! Nádoby s akrylátovo - silikónovou omietkou majú okrem 

popisu na identifikačnej etikete rozlišujúcu zelenú farbu veka.
• Otvorený čas práce (medzi nanesením do zatretia) je závislý od savosti podkla-

du, okolitej teploty a konzistencie malty. Je potrebné určiť maximálnu veľkosť 
plochy, ktorú treba omietnuť v jednej pracovnej operácii (nanesenie a zatretie).

• Materiál sa nanáša metódou „mokré na mokré“, Aby miesta spojenia neboli 
viditeľné, jednotlivé partie omietky nesmú zaschnúť pred nanesením ďalších. 
Technologické prestávky sa odporúča naplánovať vopred, napr. v rohových 
častiach budovy, pod odkvapovými zvodmi, v miestach spojenia farieb a pod.

• Omietanú plochu je potrebné chrániť pred priamym slnečným žiarením, silným 
vetrom a dažďom ak v priebehu práce tak i v priebehu vysychania omietky.

• Doba vysychania omietky je od 12 do 48 hodín a záleží od podkladu, okolitej 
teploty a relatívnej vlhkosti vzduchu.  Pri zvýšenej vlhkosti vzduchu a teplote 
cca +5°C, doba vysychania omietky môže byť dlhšia.

• Aby nevznikli rozdiely v odtieňoch farieb, na jednej ploche sa odporúča aplikovať 
omietku s rovnakým dátumom výroby.

• V prípade použitia omietky na zateplených fasádach je potrebné sa vyhnúť 
používania tmavých farebných odtieňov so súčiniteľom odrazu svetla menej 
ako 20%. Plocha s tými farebnými odtieňmi by nemala byť väčšia ako 10% 
celkovej plochy.

• Pracovné náradie umyť čistou vodou ihneď po použití. Obtiažne odstraniteľné 
zbytky zaschnutej hmoty umyť prostriedkom ATLAS SZOP 2000.

• Škodlivý  pre vodné organizmy, môže spôsobiť škodlivé účinky vo vodnej zložke       
životného prostredia. Uchovávať mimo dosahu detí. Nevylievať do kanalizácie.      
Produkt a obal likvidovať bezpečným spôsobom. Nevyhadzovať do životného            
prostredia. Postupovať v súlade s kartou bezpečnostných údajov. Produkt nie 
je klasifikovaný ako biocídny podľa zákona zo dňa 13.9.2002 o biocídnych pro-
duktoch (§ 175, odst. 1433. Z.z) s neskoršími zmenami a Nariadením Ministerstva            
zdravotníctva zo dňa 17.1.2003 vo veci kategórií a skupin biocídnych produktov             
(§  16, odst. 150 Z.z.).

• Výrobok prepravovať a skladovať v hermeticky uzavretých nádobách, v suchých 
podmienkách (najlepšie na paletách), pri teplote nad 0°C. Chrániť pred vlhkos-
ťou. Doba skladovania za podmienok zhodných s uvedenými požiadavkami je 
12 mesiacov od dátumu výroby uvedeného na obale.

Balenie
Plastové nádoby: 25 kg
Paleta: 400 kg v nádobách po 25 kg

Tieto informácie sú iba základnými pokynmi týkajúcimi sa použitia výrobku. 
Práce s výrobkom je potrebné vykonať v súlade s bezpečnostnými predpismi 
a stavebnými skúsenosťami.  S vydaním tejto technickéj karty všetky predchá-
dzajúce sú neplatné.
Dátum aktualizácie: 10.05.2012
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 � vysoká paropriepustnosť

 � nízka nasiakavosť

 � odolnosť voči ušpineniu

 � vysoká prídržnosť k podkladu

SILIKÓNOVO - SILIKÁTOVÁ 
OMIETKA
tenkovrstvová silikónovo - silikátová omietka

Určenie
Tenkovrstvová omietka pre vykonávanie povrchov s dekoračnou štruktúrou 
baránka. 
Pre vnútorné a vonkajšie použitie.
Odporúča sa ako fasádna vrstva zatepľovacích systémov na báze polystyrénu, 
XPS dosák alebo minerálnej vlny.
Na fasády, kde je dôležitá vysoká paropriepustnosť vonkajšich stien – doko-
nale sa osvedčuje na budovách z porobetónu, stenách bazénov, kuchyní alebo 
v starom stavebníctve.

Druhy omietaných budov –  rodinné domy, bytovky, verejné a priemyselné 
budovy.
Druhy podkladov – betón, klasické omietky na stenách z tehál, blokov, tvárnic 
a iných keramických alebo silikátových materiálov, pórobetón, sadrokartó-
nové dosky, zatepľovacie systémy na báze polystyrénu, XPS dosák alebo 
minerálnej vlny.

Vlastnosti
Moderná tenkovrstvová omietka vyrobená na báze unikálnej kombinácie or-
ganického a minerálneho pojiva. 
Vyznačuje sa veľmi vysokou paropriepustnosťou a zároveň nízkou nasiakavosťou 
a odolnosťou voči ušpineniu – tipickou pre čisto silikónové omietky.
Dovoľuje získať hustú a veľmi výraznu štruktúru baránka o hrúbke zrna 
do 1,5 mm.
BIO OCHRANA – povrch omietky je dlhodobo chránený pred rozvojom rias, hub 
a machov vďaka formule obohatenej biocídnymi prostriedkami, ktoré kontro-
lovane uvoľňujú činné látky a zabezpečujú účinnú a dlhodobú ochranu fasády. 
PRUŽNOSŤ A PEVNOSŤ – vďaka novej formule zabezpečujúcej zvýšenú pruž-
nosť a odoľnosť voči úderu, omietka dokonale kompenzuje pnutie, ktoré vzniká 
následkom úderu, zachováva súdržnosť a nepraská.
FAREBNÁ TRVANLIVOSŤ – moderná technológia zabezpečuje trvanlivosť fareb-
ných odtieňov vďaka použitiu moderných, dávkovaných počítačovým systémom 
pigmentov, a tiež vďaka nepretržitej kontrole výrobného procesu. Omietka si dlh-
šie uchováva prvotný farebný odtieň, je viac odolná voči vyblednutiu a UV žiareniu.
PRIAZNIVÁ PRE ŽIVOTNÉ PROSTREDIE – receptúra omietky bola projektova-
ná s ohľadom na aspekty zrovnováženého rozvoja: vo finálnom produkte bol 
maximálne obmedzený obsah lietacich organických látok a boli použité iba 
prírodné plnidlá.
ODOLNOSŤ VOČI PRASKANIU – zvýšená odolnosť vďaka mikrovnáknam, ktoré sú 
účinnou výstužou v celkovej hmotnosti omietky – omietka je zabezpečená pred 
prípadným praskaním vplyvom pnutia a tiež premenlivou teplotou povrchu.

Technické údaje
SILIKÓNOVO - SILIKÁTOVÁ OMIETKA ATLAS sa vyrába na báze organických pojív 
a mramorovej drte.

Hustota hotového výrobku cca 1,9 g/cm³ 

Teplota prípravy hmoty a podkladu a tiež 
okolitá teplota

+5 °C až +25 °C

Hodnota prieniku vodnej pary V ≤ 15 g/m²d

Difúzia v závislosti od hrúbky vzduchovej vrstvy 5d < 0,14m

Technické požiadavky
SILIKÓNOVO - SILIKÁTOVÁ OMIETKA ATLAS splňa požiadavky PN-EN 15824:2010.  
ES prehlásenie o zhode č. 125.  
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PN-EN 
15824:2010

Vonkajšia omietka na báze organických pojív

Reakcia na oheň A2 s1 d0 

Prídržnosť k betónovým podkladom ≥0,35 MPa 

Tepelná pevnosť NPD

Absorpcia vody – kategória W2

Paropriepustnosť, kategória V2

Tepelná vodivosť (tabuľková hodnota) 0,67W/mK(λ10 dry)

200 farebných odtieňov  – zhodných s PALETOU FARIEB ATLAS
druh štruktúry – zrnitá (baránok) – N  
hrúbka zrna  – do 1,5 mm –  N -15  
  

 b i o o c h r a n a

priaznivá pre 
životné prostredie 

odolnosť voči 
praskaniu 

A PEVNOSŤ
PRUŽNOSŤ

farebná
trvanlivosť

PRIPEVNENIE NÁTER OMIETANIEPONORENIE
 SIEŤKY

PENETRÁCIA

SÚCAST ZATEPLOVACÍHO SYSTÉMU ATLAS

TEN
KO

V
RSTV

O
V

É O
M

IETKY



Omietanie
Príprava podkladu
Podklad musí byť:
• stabilný – dostatočne pevný
• primerane vyzretý. Doba zretia podkladu je:

 - pre nové cementové omietky vykonané z hotových omietkových mált ATLAS 
min. 1 týždeň na každý cm hrúbky,

 - pre betónové steny minimálne 28 dní,
• suchý,
• rovný – nerovnosti a úbytky je potrebné vyplniť napr. VYROVNÁVAJÚCOU 

MALTOU ATLAS, OMIETKOVOU MALTOU ATLAS alebo lepiacimi maltami pre 
vykonanie výstužnej vrstvy v zatepľovacích systémoch. Pred opravou podklad 
je potrebné ošetriť penetračným náterom – emulziou ATLAS UNI – GRUNT.

• čistý – zbavený vrstiev, ktoré môžu oslabiť prídržnosť, hlavne prachu, špiny, vápna,   
olejov, tukov, vosku, zbytkov emulznej a olejovej  farby. V prípade, ak je podklad    
pokrytý biologickou koróziou, je treba jú odstrániť preparátom ATLAS MYKOS. 

• napenetrovaný – podkladovou hmotou ATLAS SILKON ANX. 
Príprava omietky 
Omietka je určená k priamej aplikácií. Nesmie sa miešať s inými materiálmi, riediť 
ani zahusťovať. Po otvorení nádoby je potrebné obsah premiešať, za účelom 
vyrovnania konzistencie.
Nanášanie omietky 
Omietka sa nanáša na podklad vo vrstve o hrúbke zrna pomocou hladkého 
nerezového hladidla. Prebytok materiálu je potrebné stiahnuť späť do nádoby 
a premiešať.
Štrukturovanie omietky 
Čerstvý povrch sa štrukturuje plastovým hladidlom. Omietka sa nanáša krúživymi 
pohybmi.

Spotreba
Priemerná spotreba je cca 2,5 kg na 1 m² 
Presnú spotrebu je možné určiť na základe skúšky vykonanej na omietanom 
podklade.

Dôležité dodatočné informácie
• UPOZORNENIE! Nádoby s akrylátovo - silikónovou omietkou majú okrem 

popisu na identifikačnej etikete rozlišujúcu zelenú farbu veka.
• Otvorený čas práce (medzi nanesením do zatretia) je závislý od savosti podkla-

du, okolitej teploty a konzistencie malty. Je potrebné určiť maximálnu veľkosť 
plochy, ktorú treba omietnuť v jednej pracovnej operácii (nanesenie a zatretie).

• Materiál sa nanáša metódou „mokré na mokré“. Aby miesta spojenia neboli 
viditeľné, jednotlivé partie omietky nesmú zaschnúť pred nanesením ďalších. 
Technologické prestávky sa odporúča naplánovať vopred, napr. v rohových 
častiach budovy, pod odkvapovými zvodmi, v miestach spojenia farieb a pod.

• Omietanú plochu je potrebné chrániť pred priamym slnečným žiarením, silným 
vetrom a dažďom ako v priebehu práce tak i v priebehu vysychania omietky.

• Doba vysychania omietky je od 12 do 48 hodín a záleží od podkladu, okolitej 
teploty a relatívnej vlhkosti vzduchu.  Pri zvýšenej vlhkosti vzduchu a teplote 
cca +5°C, doba vysychania omietky môže byť dlhšia.

• Aby nevznikli rozdiely v odtieňoch farieb, na jednej ploche sa odporúča aplikovať 
omietku s rovnakým dátumom výroby.

• V prípade použitia omietky na zateplených fasádach je potrebné sa vyhnúť 
používaniu tmavých farebných odtieňov so súčiniteľom odrazu svetla menej 
ako 20%. Plocha s tými farebnými odtieňmi by nemala byť väčšia ako 10% 
celkovej plochy.

• Pracovné náradie umyť čistou vodou ihneď po použití. Obtiažne odstraniteľné 
zbytky zaschnutej hmoty umyť prostriedkom ATLAS SZOP 2000.

• Uchovávať mimo dosahu detí. Škodlivý  pre vodné organizmy, môže spôsobiť 
škodlivé účinky vo vodnej zložke životného prostredia. Nevylievať do kanalizácie. 
Produkt a obal likvidovať bezpečným spôsobom. Nevyhadzovať do životného 
prostredia. Postupovať v súlade s kartou bezpečnostných údajov. Produkt nie 
je klasifikovaný ako biocídny podľa zákona zo dňa 13.9.2002 o biocídnych 
produktoch (§ 175, odst. 1433 Z.z) s neskoršími zmenami a Nariadením Minis-
terstva zdravotníctva zo dňa 17.1.2003 vo veci kategórií a skupin biocídnych 
produktov (§ 16, odst. 150 Z.z.).

• Výrobok prepravovať a skladovať v hermeticky uzavretých nádobách, v suchých 
podmienkách (najlepšie na paletách), pri teplote nad 0°C. Chrániť pred vlhkos-
ťou. Doba skladovania za podmienok zhodných s uvedenými požiadavkami je 
12 mesiacov od dátumu výroby uvedeného na obale.

Balenie
Plastové nádoby: 25 kg
Paleta: 400 kg v nádobách po 25 kg

Tieto informácie sú iba základnými pokynmi týkajúcimi sa použitia výrobku. 
Práce s výrobkom je potrebné vykonať v súlade s bezpečnostnými predpismi 
a stavebnými skúsenosťami.  S vydaním tejto technickéj karty všetky predchá-
dzajúce sú neplatné.
Dátum aktualizácie: 10.05.2012
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T H I N - C O A T  R E N D E R S

■■ Technické■údaje■
ATLAS ESKIMO  je transparentná tekutina s eterickým zápachom.

Relatívna hustota cca 0,88 g/cm3

Pracovná teplota od 0°C do +10°C

■■ Technické■požiadavky
Preparát nie je klasifikovaný ako stavebný výrobok. 

■■ Aplikácia
Preparát sa pridáva do omietky alebo farby teste pred jej aplikáciou. 
Odporúča sa dodržiavať miešací pomer: max. do 1 váhového percenta, 
tzn. do 0,25 g (celá fľaška) na 25 kg balenie omietky a do 0,15 kg 
(3/5 fľašky) na balenie 10 l farby. Po dobrom ručnom alebo mechanic-
kom premiešaní je možné nanášať materiál.

■■ Dôležité■dodatočné■informácie
• Podklad pod omietku nesmie byť zmrazený. Odporúčaná pracovná 

teplota je od 0°C do +10°C. Čerstvý materiál získa odolnosť voči 
atmosferickým zrážkam po cca 6 – 8 hodinách, v závislosti od okolitej 
teploty a vlhkosti vzduchu.

• Pracovné náradie umyť čistou vodou ihneď po použití. 
• Dráždi oči a pokožku. Ľahkohorľavá tekutina a výpary. Používať 

ochranné rukavice ochranný odev a ochranné okuliare alebo 
tvárový štít. Skladovať mimo zdroja tepla, iskrenia, otvoreného 
ohňa, horúcich povrchov - zákaz fajčiť. Používať len náradie,ktoré 
neiskrí. Uchovávať mimo dosahu detí. Pri zasiahnutí očí opatrne 
vyplachovať vodou po dobu niekoľkých minút. Vybrať kontaktné 
šošovky (pokiaľ sú a  je možné ľahko ich odstrániť) V prípade 
zasiahnutia pokožky alebo vlasov je potrebné ihneď vyzliecť 
znečistený odev a opláchnuť pokožku prúdom vody. V prípade 
podráždenia pokožky alebo očí ihneď vyhľadať lekársku pomoc. 
V prípade požiaru na hasenie použiť rozprášený prúd vody, práškový 
alebo penový hasiaci prístroj alebo oxid uhličitý. Postupovať v súlade 
s Kartou bezpečnostných údajov.

• Preparát prepravovať a skladovať v hermeticky uzavretých, originálnych 
obaloch, v suchých podmienkach, pri teplotách nad 0°C. Chrániť 
pred vysokou teplotou. Doba skladovania výrobku za podmienok 
zhodných s uvedenými požiadavkami je 24 mesiacov od dátumu 
výroby uvedeného na obale.

■■ Balenie
Umelohmotné nádobky: 0,25 kg
Hromadné balenie:  5 kg, paleta 300 kg

Tieto informácie sú iba základnými pokynmi týkajúcimi sa použitia 
výrobku. Práce s výrobkom je potrebné vykonať v súlade s bezpeč-
nostnými predpismi a stavebnými skúsenosťami.  S vydaním tejto 
technickéj karty všetky predchádzajúce sú neplatné.
Dátum aktualizácie: 2012-06-21

■■ Určenie
Umožňuje omietanie a maľovanie pri teplote 0°C – odporúča sa používať v prie-
behu stavebných prác vykonávaných v nízkych teplotách (0 – 10° C) a zvýšenej vlhkosti 
vzduchu (do cca 80%).

• umožňuje omietanie a maľovanie pri teplote 0° C
• umožňuje omietanie a maľovanie pri zvýšenej vlhkosti vzduchu (do cca 80%)
• urychľuje odparovanie vody
• ľahko spracovateľný
• neutrálny pre ostatné vlastnosti materiálu

ATLAS■ESKIMO
urychľovač■tuhnutia■omietok■a■farieb

Druhy modifikovaných materiálov:
 − akrylátové omietky ATLAS CERMIT
 − silikátové omietky ATLAS SILKAT
 − silikónové omietky ATLAS SILKON
 − akrylátové farby ATLAS ARKOL E
 − silikátové farby ATLAS ARKOL S
 − silikónové farby ATLAS ARKOL N a FASTEL NOVA

■■ Vlastnosti
Urychľuje odparenie vody z nanesenej omietky alebo farby – jeho aplikácia sa prejaví 
v urychlení prvej fázy tuhnutia disperzných výrobkov – odparení vody z naneseného 
materiálu. Vďaka tomu sa druhá fáza tuhnutia – viazanie pojiva a finálne schnutie – začne 
o veľa rýchlejšie. Nanesený materiál rýchlejšie (už po cca 6 – 8 hodinách) je odolný voči 
ochladeniu a atmosferickým zrážkam.
Ľahko spracovateľný – je hotovým, tekutým výrobkom aplikovaným do materiálu 
priamo pred jeho použitím na fasáde, bez problémov sa mieša s omietkou alebo farbou.
Neutrálny pre ostatné vlastnosti materiálu – neznížuje pevnostné vlastnosti ani nezhoršuje 
užitkové vlastnosti už po vyschnutí materiálu.
Nemá vplyv na zmenu farebného odtieňa hotovej omietky alebo farby. 

T E N K O V R S T V O V É  O M I E T K Y
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