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TECHNICKÝ LIST 

KEIM ARMIERUNGSMASSE-100 
ARMOVACIA STIERKA 

 

1. POPIS PRODUKTU 

KEIM Armierungsmasse – 100 je minerálna suchá 

maltová zmes GP podľa DIN EN 998-1, určená 

k lepeniu a armovaniu. 

2. OBLASŤ POUŽITIA 

Lepenie tepelno izolačných dosiek z minerálnej vlny 

a penového expandovaného polystyrénu. Strednovrst-

vové až silnovrstvové armovanie (4-11 mm) 

v kontaktných zatepľovacích systémoch KEIM podľa Z-

33,43-185, Z-33,41-45 a Z-33,44-188., vhodné aj 

pre soklové časti. 

3. VLASTNOSTI VÝROBKU 

- Bez biocidov 

- Veľká hrúbka vrstvy pre zvýšenú absorpciu 

- Vynikajúca spracovateľnosť 

- S armovacími vláknami 

- Vysoká paropriepustnosť 

- 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 podľa EN 998-1 

- Difúzny odpor:   µ ≤ 15 

- Odtrhová pevnosť:     > 0,08 N/mm2 

dle DIN EN 1015-12 
(vzhled lomu A, B nebo C) 

Farebné odtiene: 

 Prírodná biela a podľa KEIM Palette exclusiv HBW ≥ 30  
(Platí jen pro zatřenou a rýhovanou omítku. 
Hlazená omítka jen v přírodní bílé.) 
 

4. POKYNY PRE SPRACOVANIE 

Pozor:  

Do malty sa nesmú pridávať žiadne dalšie prímesy. 

Príprava podkladu: 

Podklad musí byť nosný, rovný, čistý, suchý a zbavený 

vrstiev zhoršujúcich adhéziu. 

Miešací pomer: 

20 kg vrece rozmiešame pomocou motorového 

miešadla, alebo miešačky s núteným pohybom hladko 

rozmiešajte s cca 6,7 litrami vody. 

Tuhnúca stierka Armierungsmasse-100 sa nesmie riediť 

vodou. 

Lepenie dosiek: 

Rozmiešanú Armierungsmasse-100 naneste na 

zatepľovacie doskyv bodoch a pásoch tak, aby bolo 

zaručené prilepenie aspoň zo 40 %. 

Lamely z minerálnej vlny sa lepia celoplošne. Lepidlo 

nenanášajte do špár. Dosky lepte tesne vedľa seba na 

väzbu zdola hore. Na dosky z EPS sa lepidlo Armie-

rungsmasse-100 môže nanášať na spodnú stranu tiež 

v pásoch s odstupom max. 10 cm, pritom musia pásy 

malty pokrývať aspoň 60 % plochy. 

Armovacia vrstva: 

Rozmiešaná stierka Armierungsmasse-100 sa rovno-

merne nanáša na izolačné dosky strojovo, alebo ručne 

nerezovou lyžicou. Potom položte   armovaciu tkaninu 

KEIM Glasfaser-Gittermatte-Medium (6x6), na styku 

s prekrytím 10 cm a mokré do mokrého ich pretiahnite 

dalšou vrstvou stierky Armierungsmasse-100. Armova-

cia tkanina má byť uložená v hornej tretine armovacej 

vrstvy. V rohoch otvorov budovy používajte naviac 

diagonálne armovanie KEIM Diagonalarmierung 6x6. 

Strojové spracovanie: 

KEIM Armierungsmasse-100 je možné miešať aj konti-

nuálnou miešačkou. Množstvo vody upravte podľa 

konzistencie požadovanej pre spracovanie. 
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Pred ručným nanášaním stierku KEIM Armierungsmas-

se-100 nechajte niekoľko minút zrieť a potom ju krátko 

premiešajte motorovým miešadlom. Pre strojové 

nanášanie stierky rozmiešajte v kontinuálnej miešačke, 

sú vhodné čerpadlá na maltu s variabilným výkonom. 

KEIM Armierungsmasse-100 je možné tiež miešať 

a spracovávať zmiešavacími čerpadlami ( napr. G4). 

Používajte šnekové čerpadlá s výkonom upraveným 

podľa nanášaného množstva. 

Podmieky spracovania: 

Teplota vzduchu a podkladu nesmie byť behom spra-

covania a schnutia nižšia ako +5 °C! Omietané 

plochy chránte vhodnými opatreniami pred priamym 

slnkom, vetrom a dažďom. Behom spracovávania a po 

ňom chránte plochy pred priamym slnkom, vetrom 

a dažďom. 

Doba schnutia: 

V závislosti na teplote, hrúbke vrstvy a relatívnej vlh-

kosti vzduchu min. 1 deň na 1 mm hrúbky vrstvy. 

Pri hrúbkach do cca 6 mm je možné podľa počasia 

prepracovať minerálnu štukturovanú omietku najskôr za 

3 dni. 

Spotreba: 

- Lepenie:  cca 3,5 kg/m2 

- Armovanie:  cca 1,1 kg/m2 na 

1 mm hrúbky 

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 500 kg. 

Na vyžiadanie silo. 

6. SKLADOVANIE 

V originálnych obaloch je doba skladovateľnosti min. 

12 mesiacov v chlade, suchu a chránené pred 

mrazom. 

7. NAKLADANIE S ODPADOM 

Viď. Bezpečnostný list 

8. BEZPEČNOSTNÉ POKYNY 

    Plochy, ktoré sa nemajú natierať (napr. sklo, kameň, 
keramika apod.), chránte vhodnými opatreniami. 
Zastriekané okolité plochy, alebo komunikácie, 
ihned opláchnite dostatečným množstvím vody a 
očistite.Oči a pokožku chránte před zastriekaním. 
Uchovávajte mimo dosahu detí. 

9. BEZPEČNOSŤ A OCHRANA ZDRAVIA PRI 
PRÁCI 

    Pri práci je potřebné použiť vhodné osobné 
ochranné pracovné prostriedky (pracovný odev, 
rukavice). V prípade potreby  použite ochranu očí 
(protichemické okuliare, alebo tvárový štít).       O-
sobné ochranné prostriedky musia byť udržiavané 
v použiteľnom stave a poškodené je nutné ihned 
vymeniť. Pri práci nejesť, nepiť a nefajčiť.  Pred pra-
covnou přestávkou a po prác ruky opláchnuť vodou 
a mydlom a ošetriť regeneračným krémom. 

10. PRVÁ POMOC 

- Pri zasiahnutí kože odsrániť postriekaný odev a 
kožu umyť vodou a mydlom 

- Pri zasiahnutí očí vymývať vodou po dobu 10 – 
15 minút 

- Pri náhodnom požití ihned vypláchnuť ústa a vypiť 
asi ½ l vody 

Při všetkých vážnějších prípadoch poškodenia zdravia 
a zasiahnutí očí, alebo náhodnom požití, vždy 
vyhľadať lekárske ošetrenie. 

 
 
    Vyhradzujeme si zmeny, slúžiace k zlepšeniu pro-

duktu, alebo jeho aplikácie. Publikáciou tohto vyda-
nia strácajú skoršie vydania platnost. 

 

 


