Výrobek:

Datum aktualizace: 30.4.2014

BARLET MOZAIKOVÁ OMÍTKA
Provedení:
Mozaiková omítka z barvených křemičitých písků (K) - zrnitost 1,6 mm
Mozaiková omítka z barvených vápencových drtí (M) - zrnitost 2 mm
Složení a charakteristika výrobku:
Směs barvených křemičitých písků nebo vápencových drtí, akrylátové disperze s přísadou speciálních aditiv a
fungicidních přípravků.
Odstíny:
Omítky se vyrábí v odstínech dle základních vzorkovnic pro jednotlivá provedení.
Použití:
Používá se pro povrchovou úpravu zejména venkovních soklů, na svislé plochy zídek a sloupků. Dekorace sloupů a
částí stěn v interiérech apod. Vhodným podkladem jsou např. štukové omítky, podklady přestěrkované cementovými
tmely apod. Pro použití zejména na zateplovací systémy nejsou vhodné příliš syté a tmavé odstíny. Není vhodná pro
vodorovné části v exteriérech trvale zatěžované povětrnostními vlivy a pro trvale vlhké prostředí ani v interiérech.
Pracovní postup:
Úprava podkladu:
Podklad musí být rovný a bez trhlin, suchý a dostatečně vyzrálý, pevný, bez prachu, starých nátěrů a nesoudržných
částic. Musí být zbaven biologického napadení (plísně, řasy).
Podklad je nutné předem napenetrovat základní barvou „Barlet základní nátěr pod dekorativní omítky“.
Zvláště je nutné, zejména při aplikaci na soklových částech, ověřit provedení hydroizolací a konstrukčních prvku
zamezujících prostupu vody.
Základní nátěr:
Min. 6 hodin před nanášením omítek musí být podklad natřen základní barvou Barlet -základní nátěr pod dekorativní
omítky probarvenou do odstínu mozaikové omítky.
Před použitím naředit základní nátěr max. 10 % vody.
Nanášení omítky:
Bezprostředně před nanášením omítku promíchat pomaluběžným mísidlem. Nejlépe se spirálovým nástavcem. Bez
našlehání! Omítka se neředí!
Pro snadnější aplikaci je povolen přídavek vody max. 2 hm. %!
Nanáší se stejnoměrně, bez přerušení na podklad nerezovým hladítkem na sílu vrstvy danou velikostí zrna. Následně se
povrch stejným nerezovým hladítkem uhladí.
Na jednotlivé celky je nutno provádět aplikaci mozaikové omítky bez přerušení práce.
Upozornění:
Vzhledem k možným barevným rozdílům obsažených písků je nutné jednotlivé celky provádět mozaikovou omítkou
vyrobenou z jedné šarže, popřípadě jednotlivé šarže doporučujeme před aplikací vzájemně smíchat.
Ostatní plochy je nutno chránit proti znečištění. Znečištěná místa se musí ihned očistit, protože zaschlá omítka se
obtížně odstraňuje.
Na čerstvě nanesené mozaikové omítce vzniká mléčný zákal, který se během schnutí ztratí. Působením trvalejšího vlhka
může mléčný zákal vystoupit i v pozdější době, po uschnutí se opět ztratí.
Podmínky:
Práce nelze provádět za deště, mlhy, silného větru a na přímo osluněných plochách. Optimální teplota při aplikaci je
doporučená v rozmezí +15°C až + 25°C. Teplota podkladu a prostředí nesmí klesnout pod + 7°C a nesmí být vyšší než
+30°C - po celou dobu schnutí!!
Zvýšená vlhkost vzduchu a nižší teploty mohou výrazně ovlivnit rychlost zasychání.
Doporučené způsoby aplikace:
Základní nátěr – štětkou
Mozaiková omítka – nerezovým hladítkem.
Parametry výrobku:
Objemová hmotnost
Doba schnutí

1,76 g/ cm3
cca 24 hod. ( při 22 0C, rel. vlhkost 50 % )

Spotřeba materiálu:
Základní nátěr
Mozaiková omítka z barvených křemičitých písků (K) zrnitost 1,6 mm
Mozaiková omítka z barvených vápencových drtí (M) zrnitost 2 mm

cca 0,25 kg/m2
4,0 – 4,5 kg/m2
5,0 – 5,5 kg/m2

Ředidlo:
Voda.
Skladovatelnost:
Výrobek si uchovává užitné vlastnosti 2 roky od data výroby, v původním neotevřeném obalu. Skladujte v suchém skladu
při teplotě + 5°C až + 25°C. Při dopravě a skladování chraňte před mrazem!
Likvidace odpadů a obalů:
Použitý, řádně vyprázdněný obal odevzdejte na sběrné místo obalových odpadů. Obaly se zbytky výrobku odkládejte na
místě určeném obcí k odkládání nebezpečných odpadů nebo předejte osobě oprávněné k nakládání s nebezpečnými
odpady. Dále viz bezpečnostní list výrobku.
Upozornění z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví:
Dodržujte základní hygienická pravidla. Výrobek není určen k povrchovým úpravám přicházejícím do přímého styku s
poživatinami, krmivy, pitnou vodou ani pro povrchové úpravy dětských hraček a dětského nábytku.

Tyto údaje jsou údaji orientačními a jejich přesnost je ovlivněna vlastnostmi různých materiálů a nepředpokládanými vlivy při
zpracování. Zpracovatel – aplikátor nese odpovědnost za správné použití výrobku podle návodu k použití a za správnou
aplikaci nátěrového systému, tj. musí vždy zhodnotit všechny podmínky aplikace a zpracování, které by mohly ovlivnit
konečnou kvalitu povrchové úpravy. Proto doporučujeme zpracovateli provést vždy zkoušku na konkrétní pracovní podmínky
a druh aplikovaného povrchu. Výše uvedené údaje jsou údaji, které ovlivňují konkrétní pracovní podmínky, a proto nezakládají
právní nárok. Informace nad rámec tohoto katalogového listu je třeba konzultovat s výrobcem.
Výrobce si vyhrazuje právo na změnu v katalogových listech bez předchozího upozornění.

