
 

 

 

0
2

/2
0

1
5

 

 

TECHNICKÝ LIST 

KEIM AQUAROYAL®-

ARMIERUNGSMÖRTEL 
ARMOVACIA STIERKA 

 

1. POPIS PRODUKTU 

KEIM AquaROYAL-Armierungs-mörtel 
je minerálna armovacia stierka 
s hydro-aktivními vlastnosťami ako 
súčasť zatepľovacích systémov Aqu-
aROYAL MW a EPS. KEIM Aqu-
aROYAL-Armierungsmörtel je suchá 

maltová zmes GP podle DIN EN 998-1. 

2. OBLASŤ POUŽITIA 

KEIM AquaROYAL-Armierungsmörtel slúži ako silno-
vrstvá armovacia stierka pre zatepľovacie systémy 
AquaROYAL s minerálnou vatou a penovým expando-
vaným polystyrénom podle Z-33.43-185, Z-33.4.1-45 
a Z-33.44-188.  

3. VLASTNOSTI VÝROBKU 

 hydroakívneí prispôsobenie pre optimalizovanú 
prevenciu rias bez jedov v skladbe systému Aqu-
aROYAL 

 bez prídavkou biocidu 

 veľká hrúbka vrstvy pre zvýšenú tepelnú absorpciu 

 vynikajúca spracovatelnosť  

 s armovacími vláknami 

 vysoká priepustnosť pre vodnú paru  

Charakteristiky materiálu: 

 zrnitosť  0–2,0 mm 

 sypná hmotnosť: cca 1,1 g/cm3 

 pevnosť v tlaku: CS III (3,5 až 7,5 N/mm2) 

 nasiakavosť:  W2 podle EN 998-1 

 difuzny odpor μ: ≤ 15 

 odtrhová pevnosť: > 0,08 N/mm2 
   podle DIN EN 1015-12 

(vzhled lomu A, B nebo C) 

4. POKYNY PRE SPRACOVANIE 

Pozor: 
Do malty sa nesmú pridávať žiadne ďalšie prímesí. 

Príprava podkladu: 
Podklad musí byť nosný, rovný, čistý, suchý a zbavený 
vrstev zhoršujúcich adhéziu.  

Zpracovanie 
Obsah vreca (20 kg) zmiešajte s cca 6,7 litrami čistej 
vody a dôkladne premiešajte, až dosiahnete konzis-
tencie vhodnej pre zpracovanie. Tuhnúca  stierka sa 
nesmie riediť vodou. KEIM AquaROYAL-
Armierungsmörtel je možné zpracovávať aj všetkými  
obvyklými omietacími strojmi.  

Jednovrstvové armovanie: 
KEIM AquaROYAL-Armierungsmörtel naneste na izo-
lačné dosky v hrúbke cca 5 mm a stiahnite do roviny. 
Potom položte pásy armovacej tkaniny KEIM Glas-
faser-Gittermatte-Medium (na styku s prekrytím 10 cm) 
a pomocou hladítka alebo lyžice ju zatlačte bez zá-
hybou do stierkovacej hmoty KEIM AquaROYAL-
Armierungsmörtel. Mokré do mokrého ju pretiahnete 
dalšími 2-3 mm armovacej stierky KEIM AquaROYAL-
Armierungsmörtel. 

Armovacia tkanina musí byť uložená v hornej tretine 
armovacej vrstvy. 

Dvojvrstvové armovánie: 
KEIM AquaROYAL-Armierungsmörtel naneste na izo-
lačné dosky v hrúbke cca 4 mm a stiahnite do roviny 
a potom zdrsnite plochu hrebeňom. 

Po príslušnej čakacej dobe (min. 1 den) na prvú vrstvu 
natiahnite stierku KEIM AquaROYAL-Armierungsmörtel 
v hrúbke cca 4 mm. Do štrkovej hmoty uložte armo-
vaciu tkaninu KEIM Gittermatte-Medium, na styku 
s prekrytím 10 cm. 

Armovacia tkanina musí byť uložená v hornej tretine 
armovacej vrstvy. 
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Strojové spracovanie: 
KEIM AquaROYAL-Armierungsmörtel je možné miešať 
aj kontinuálnymi miešadlami. Množstvo vody upravte 
podľa konzistencie požadovaného pre spracovanie.  

Pred ručním nanášaním stierku AquaROYAL-
Armierungsmörtel nechajte niekoľko minút vyzrieť 
a potom ju krátko premiešajte motorovým miešadlom. 
Pre strojové nanášanie stierky rozmiešanej 
v kontinuálnej miešačke sú vhodné čerpadla na maltu 
s variabilným výkonom.  

Stierku KEIM AquaROYAL-Armierungsmörtel je okrem 
toho miešať a spracovávať zmiešavacímii čerpadlami 
(napr. G4). Nutné sú šnekové čerpadlá s výkonom 
upraveným podľa nanášaného množstva. 

Podmienky pre spracovanie: 
Teplota okolného vzduchu a podkladu nesmie byť 
behom spracovania a schnutia nižšia ako +5 °C.  

Nespracovávajte na priamom slnku ani na podkladoch 
vyhriatych slnkom. Behom spracovania a po ňom 
chránte plochy pred priamym slnkom, vetrom 
a dažďom.  

Doba schnutia: 
Pred nanesením omietky AquaROYAL-Mineralputz je 
nutné dodržať čakaciu dobu 1 deň na 1 mm hrúbky 
vrstvy stierky. 

Spotreba: 

 Armovanie:  cca 8 kg/m2  
Udaná hodnota spotreby je orientačná, závislá na 
vlastnostiach podkladu a spôsobe spracovania. Presnú 
spotrebu môžete zistiť iba natiahnutím vzorových plôch 
na objekte. 

Čistenie náradia: 
Ihneď po použití vodou. 

5. DODÁVANÁ FORMA 

Vrecia po 20 kg.  

Bigbag po 500 kg 

Na vyžiadanie silo. 

6. SKLADOVANIE 

V originálnych obaloch je doba skladovatelnosti min. 
12 mesiacov v chlade, suchu a chránené pred mra-
zom. 

7. NAKLADANIE S ODPADOM 

Viď bezpečnostný list 

8. BEZPEČNOSTNÉ POKYNY 

Plochy, ktoré sa nemajú omietať (napr. sklo, kameň, 
keramika a pod.), chránte vhodnými opatreniami. 
Vápno a cement pôsobia alkalicky. Postriekané okolité 
plochy a komunikácie ihneď opláchnite dostatočným 
množstvom vody a očistite. Oči a pokožku chránte 
pred postriekaním. Uchovávejte mimo dosah detí. 

9. BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVIA PŘI 
PRÁCI 

Pri práci je potrebné použiť vhodné osobné ochranné 
pracovné prostriedky (pracovný odev, rukavice). 
V prípade potreby ochranu očí (protichemické okuliare 
alebo tvárový štít). Osobné ochranné prostriedky 
musia byť udržiavané v použiteľnom stave 
a poškodené je potrebné hneď vymeniť. Pri práci ne-
jesť, nepiť, nefajčiť. Pred pracovnou prestávkou a po 
práci, ruky umýť vodou a mydlom a ošetriť regenerač-
ným krémom. 

10. PRVÁ POMOC 

 pri zasiahnutí kože odstrániť postriekaný odev 
a kožu umyť vodou a mydlom 

 pri zasiahnutí očí vymývať vodou 10–15 minút 

 pri náhodnom požití ihneď vypláchnouť ústa a vypiť 
asi 1/2 l vody 

Pri všetkých vážnejších prípadoch poškodenia zdravia 
a pri zasiahnutí očí alebo náhodnom požití vždy vy-
hľadať lékarske ošetrenie. 

Vyhradzujeme si zmeny slúžiaceí k zlepšeniu produk-
tov alebo jeho aplikácie. Publikáciou tohto vydania 
strácajú skoršie vydania platnost. 

 


