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TECHNICKÝ LIST 

KEIM KRATZPUTZ  
MINERÁLNA ŠKRABANÁ OMIETKA - BRIZOLIT (ZRNO 0–2/4 MM) 

 

1. OPIS PRODUKTU 

KEIM Kratzputz je špeciálna hotová krycia omietka na 
báze anorganických spojív, minerálnych plnív a zuš-
ľachťujúcich aditív pre lepšie spracovanie a adhéziu. 
KEIM Kratzputz zodpovedá skupine mált GP CS II 
podľa ČSN EN 998-1. 

2. OBLASŤ POUŽITIA 

Omietka KEIM Kratzputz je univerzálne použiteľná 
vonkajšia i vnútorná omietka na vytvorenie tzv. brizoli-
tu - škriabanej omietky. 

3. VLASTNOSTI VÝROBKU 

 zrnitosť:   0–2,0 mm 

 výhodné stavebne biologické a fyzikálne vlastnosti 

 po zaschnutí mrazuvzdorný 

Charakteristika materiálu 

 sypná hmotnosť suchej zmesi:  

 1 500 kg/m3 

 objemová hmotnosť čerstvej malty: 

 1 800 kg/m3 

 pevnosť v tlaku po 28 dňoch: 

 1,5–5,0 N/mm2, CS II 

 trieda reakcie pri požiari: A1 

 priepustnosť pary μ:  cca 15 

 nasiakavosť: W 1 

 doba spracovateľnosti: ≤ 2 h 

 adhézia po 28 dňoch: ≥ 0,18 N/mm2 

 tepelná vodivosť: 
λ10,dry,mat:  ≤ 0,83 W/(mK) pri P = 50 %* 

 (tabuľkové hodnoty podľa EN 1745) 

 trvanlivosť (počet cyklov): min. 10  

4. POKYNY NA SPRACOVANIE 

Príprava podkladu: 
Podkladom je celoplošná, rovná, kompaktná 
a jednoliata vápenná či vápenno-cementová jadrová 
omietka, napr. KEIM Grundputz či KEIM NHL-
Kalkputz-Grob. Tá musí byť pevná, nosná, zbavená 
prachu a nečistôt. Podkladová omietka musí byť vyzre-
tá (1 deň/1 mm vrstvy) a nasiakavá. Pri vysokých 
teplotách je potrebné podklad vopred navlhčiť. Na 

podkladovú omietku sa aplikuje materiál KEIM Fixativ 
(riedený vodou 1: 1 alebo 1: 2) na spevnenie a zjed-
notenie nasiakavosti podkladu. 

Spracovanie 
KEIM Kratzputz sa rozmieša miešadlom alebo konti-
nuálnou miešačkou a nanáša sa ručne. Omietka KEIM 
Kratzputz sa naťahuje nerezovým hladidlom do hrúb-
ky 15 mm. Po čiastočnom zatvrdnutí sa celoplošne 
oškrabe oceľovým hrebeňom. Omietka nesmie pre-
schnúť. Musí sa škriabať po čiastočnom zaschnutí. 
Povrch oškriabanej omietky sa po zaschnutí očistí 
mäkkou kefou. Plocha sa musí chrániť pred rýchlym 
vyschnutím. 

Podmienky na spracovanie: 
Teplota steny a okolitého vzduchu nesmie byť počas 
spracovania a schnutia nižšia ako +5 °C a vyššia ako 
+30 °C. Nespracovávajte na priamom slnku, za daž-
ďa alebo vetra a fasádu chráňte až do úplného stuh-
nutia.  
Dodatočné pridanie spojív, kameniva a iných prísad 
popr. preosievanie malty je neprípustné. 

Doba schnutia: 
Vysoká vlhkosť vzduchu a nízke teploty môžu čas 
tuhnutia výrazne predĺžiť. Pri tenkej vrstve alebo príliš 
rýchlom vysychaní sa musí omietnutá plocha raz alebo 
viackrát navlhčiť. 

Spotreba 

 spotreba materiálu:  cca 1,6 kg/m2/mm  

Čistenie náradia 
Ihneď po použití umyť vodou. 

5. DODÁVANÁ FORMA 

vrecia po 25 kg (42 vriec na palete = 1.050 kg).  

6. SKLADOVANIE 

V originálnych obaloch a v suchom prostredí je doba 
skladovateľnosti min. 6 mesiacov. 
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7. NAKLADANIE S ODPADOM 

Viď bezpečnostný list 

8. BEZPEČNOSTNÉ POKYNY 

Vápno s vodou pôsobia alkalicky. Plochy, ktoré sa 
nemajú ošetrovať, zakryte. Postriekané okolité plochy 
ihneď dôkladne očistite vodou. Oči a pokožku chráňte 
pred postriekaním. 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 po-
trebné 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 vy-
hľadať lekárske ošetrenie. 

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


