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TECHNICKÝ LIST 

KEIM DECKPUTZ-HISTORISCH-FEIN 
VÁPENNÁ OMIETKA PRE HISTORICKÉ OBJEKTY MODIFIKOVANÁ TRASOM. 

ZRNITOSŤ 1,3 MM 

 

1. OPIS PRODUKTU 

Štandardná omietková zmes podľa DIN EN 998-1 na 
báze trasového vápna. Materiál KEIM Deckputz-
Historisch odpovedá malte triedy CS II P II podľa DIN 
18 550. 

Spolu so silikátovými farbami KEIM tvorí vzájomne 
zladený a overený omietkový a náterový systém. 

2. OBLASŤ POUŽITIA 

Omietka KEIM Deckputz-Historisch je vhodná ako vrch-
ná omietková vrstva na jadrovú omietku triedy CS II, P II 
podľa DIN 18 550 pre vonkajšie aj vnútorné použitie.  

3. VLASTNOSTI VÝROBKU 

 zrnitosť:   0–1,3 mm 

 sypná hmotnosť  1,25 g/cm3 

Charakteristika materiálu podľa DIN EN 998-1 

 pevnosť v tlaku po 28 dňoch: 1,5-5,0 N/mm2,  
    CS II 

 reakcia pri požiari:   A 1 

 priepustnosť vodnej pary µ: < 25 

 nasiakavosť:   W2  
    (hydrofóbny podľa DIN V 18 550) 

 odtrhová pevnosť:  ≥ 0,08 N/mm2  
     (vzhľad lomu A) 

 tepelná vodivosť  
λ10,dry, mat: ≤ 0,82 W/(mK)  pri P = 50 %* 
   ≤ 0,89 W/(mK)  pri P = 90 %* 

     (* podľa EN 1745) 

4. POKYNY NA SPRACOVANIE 

Príprava podkladu: 
Podklad (jadrová omietka) musí byť dostatočne nasiaka-
vý, suchý, pevný a zdrsnený. V ostatnom platia predpisy 
DIN 18 550. U silne nasiakavých jadrových omietok 
alebo za veľmi teplého počasia sa podklad musí vopred 
navlhčiť. S výberom vhodnej jadrovej omietky vám radi 
pomôžu zástupcovia firmy KEIM. 

Spracovanie 
Celý obsah vreca rozrobte v čistej vode. Dávkovanie 
vody nastavte tak, aby čerstvá malta bola dostatočne 
pevná a dobre sa spracovávala. Spotreba vody je cca 
5-5,7 litrov na 25 kg suchej zmesi (1 vrece). Rozmieša-
nú omietku nahadzujte a stiahnite vhodným náradím. 
Materiál KEIM Deckputz-Historisch možno miešať 
a nanášať aj omietacím strojom. Pri miešaní miešačkou 
s núteným pohybom materiál nepremiešajte, pri prestáv-
kach v práci ju vypnite. 

Takto vytvorená vrstva vrchnej omietky by mala mať 
hrúbku 5–7 mm. Povrch omietky sa môže opracovať 
hladidlom alebo lyžicou na požadovanú štruktúru. Ďal-
šie štruktúry možno vytvoriť plsteným, špongiovým alebo 
dreveným hladidlom, tu stačí hrúbka vrstvy 4 mm.  

Spracovanie omietky KEIM Deckputz-Historisch vyše 
uvedenými nástrojmi vykonávajte pokiaľ možno bez 
pridávania vody. Zabráňte vytiahnutiu spojiva na po-
vrch omietky. 

Omietku nemožno spracovávať pri teplote nižšej ako 
+5°C. 

Ošetrenie 
Čerstvú vrstvu vrchnej omietky chráňte pred príliš rých-
lym vysychaním a v prípade potreby ju pokropením 
vodou udržujte po ďalšie dva dni vlhkú. 

Spotreba 
Z 1 vreca (25 kg) získate cca 18,5 litrov mokrej malty. 
Tá vystačí na cca 2,5 m2 pri hrúbke vrstvy cca 7 mm. 

Táto hodnota spotreby je orientačná, závislá od vlast-
ností podkladu a spôsobu spracovania. Presnú spotrebu 
môžete zistiť iba podľa vzorových plôch na objekte. 

Čistenie náradia 
Ihneď po použití umyť vodou. 

5. DODÁVANÁ FORMA 

Vrecia po 25 kg.  
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6. SKLADOVANIE 

V originálnych obaloch a v suchom prostredí je doba 
skladovateľnosti min. 12 mesiacov. 

7. NAKLADANIE S ODPADOM 

Viď bezpečnostný list 

8. BEZPEČNOSTNÉ POKYNY 

Plochy, ktoré sa nemajú ošetrovať, najmä sklo, keramiku, 
kameň a pod., chráňte vhodným opatrením. 

Oči a pokožku chráňte pred postriekaním. Pri práci 
nejedzte a nepite.  

Ukladajte mimo dosahu detí. 

9. BEZPEČNOSŤ A OCHRANA ZDRAVIA PRI 
PRÁCI 

Pri práci je potrebné použiť vhodné osobné ochranné 
pracovné prostriedky (pracovný odev, rukavice). V 
prípade potreby ochranu očí (protichemické okuliare 
alebo štít). Osobné ochranné prostriedky musia byť 
udržiavané v použiteľnom stave a poškodené je potreb-
né ihneď vymeniť. Pri práci nejesť, nepiť, nefajčiť. Pred 
pracovnou prestávkou a po práci umyť vodou a mydlom 
a ošetriť reparačným krémom. 

Pri práci v interiéroch je potrebné zaistiť dostatočné 
vetranie, pri nevoľnostiach je potrebné ihneď opustiť 
miestnosť, prípadne vyhľadať lekársku pomoc. 

10. PRVÁ POMOC 

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

  pri zasiahnutí očí vymývať vodou 10-15 minút 
  pri náhodnom požití ihneď vypláchnuť ústa a vypiť 

asi 1/2 l vody 

Vo všetkých vážnejších prípadoch poškodenia zdravia a 
pri zasiahnutí očí alebo náhodnom požití vždy vyhľadať 
lekárske ošetrenie. 

Vyhradzujeme si zmeny slúžiace na zlepšenie produktu 
alebo jeho aplikácie. Publikáciou tohto vydania strácajú 
skoršie vydania platnosť. 


