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TECHNICKÝ LIST 

KEIM MYCAL®-POR 
VNÚTORNÁ MINERÁLNA VÁPENNÁ OMIETKA S MIMORIADNYMI 

SORPČNÝMI VLASTNOSŤAMI 

 

1. OPIS PRODUKTU 

KEIM Mycal-Por je hotová omietková zmes podľa DIN 
EN 998-1 na báze piesku, vzdušného vápna, bieleho 
cementu a prísad zlepšujúcich spracovateľnosť a adhé-
ziu. Pevnosť zodpovedá malte triedy CS I. KEIM Mycal-
Por je špeciálna vnútorná minerálna vápenná omietka, 
vyznačujúca sa mimoriadnymi sorpčnými vlastnosťami a 
regulujúca vlhkosť.  

2. OBLASŤ POUŽITIA 

KEIM Mycal-Por je jemná vápenná omietka na ručné aj 
strojové spracovanie a je vhodná najmä na sanácie 
vnútorných stien a obytných priestorov ohrozených 
plesňami. Možno ju použiť na všetky minerálne omietky 
triedy CS I a vyššej.  

KEIM Mycal-Por je vhodná na obmedzenie kondenzá-
cie pri opravách častí ohrozených plesňami a na reno-
váciu a sanáciu vlhkých vnútorných stien. Vďaka zvlášt-
nym sorpčným vlastnostiam vie KEIM Mycal-Por odobe-
rať zo vzduchu v miestnosti prebytočnú vlhkosť a znižo-
vať tak riziko kondenzácie. Vysoká zásaditosť navyše 
vytvára zásobu alkálií, ktoré minimalizujú podmienky 
rastu plesní.  

KEIM Mycal-Por možno použiť aj ako lepiacu 
a armovaciu hmotu na minerálne izolačné dosky KEIM 
Mycal-CS-Platte.  

3. VLASTNOSTI VÝROBKU 

 zrnitosť    0–0,6 mm 

 reguluje vlhkosť 

 vysoká sorpčná schopnosť, a teda minimálne riziko 
kondenzácie 

 odporúčaný z hľadiska biológie i fyziky stavieb 

 minerálny zásaditý charakter bráni rastu plesní 

 vhodný na strojové spracovanie 

 ľahká spracovateľnosť, rôzne štruktúry 

Charakteristika materiálu podľa DIN EN 998-1 

 pevnosť v tlaku po 28 dňoch:   

   CS I (0,4–2,0 N/mm2) 

 horľavosť:  A1 podľa DIN 4102 

 priepustnosť pre paru: µ = 8–12 

 nasiakavosť vodou:  W 0 

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

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

 (tabuľkové hodnoty podľa EN 1745) 

4. POKYNY NA SPRACOVANIE 

Príprava podkladu: 
Podklad musí byť čistý, suchý, rovný, nosný a zbavený 
zvyškov zhoršujúcich adhéziu.  Podklady obsahujúce 
sadru a nepriedušné nátery, tapety a pod. sa musia 
odstrániť. 

Mikrobiálne napadnuté podklady sa ošetria príprav-
kom KEIM Mycal-Fix a za mokra odstránia (najmenej 
0,5 m za viditeľnú hranicu), aby sa čo najviac obme-
dzilo rozprášenie spór. Nevyhnutné sú ochranné opat-
renia ako napr. respirátory. Odporúčame podklady 
ošetriť prípravkom KEIM Mycal-Ex. 

Na nalepenie dosiek KEIM Mycal-CS musí byť pod-
klad pevný v ťahu. 

Silne nasiakavé podklady dostatočne navlhčiť vodou. 

Spracovanie 
1 vrece Mycal-Por (25 kg) hladko rozmiešajte s 6,5 - 
7 l vody. Mycal-Por možné spracovávať ručne alebo 
omietacím strojom. 

Mycal-Por ako vnútorná omietka 
Pri použití Mycal-Por na vnútorné omietky na sanáciu 
vnútorných priestorov ohrozených plesňami sa silno 
nasiakavé podklady navlhčia a materiál sa nanáša v 
dvoch vrstvách mokré do mokrého. Plocha musí byť 
dokonale stuhnutá a vyschnutá. Najmä hladké plochy 
vopred dobre zdrsnite. 

KEIM Mycal-Por sa najlepšie spracováva ručne. Hrúb-
ka jednej vrstvy omietky je minimálne 3 mm a maxi-
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málne 10 mm. U väčších hrúbok pracujte vo viacerých 
vrstvách alebo použite najprv ručnú alebo strojovú 
omietku KEIM Seccopor. KEIM Mycal-Por sa naťahuje 
oceľovou lyžicou v rovnomernej hrúbke a po dosta-
točnom zatuhnutí zatiera alebo filcuje. Na uloženie 
armovacej tkaniny (perlinky) naneste KEIM Mycal-Por 
v hrúbke 3 mm, tkaninu s prekrytím pruhov 10 cm 
zatlačte a pretiahnite KEIM Mycal-Por. 

KEIM Mycal-Por možno natierať po 10 dňoch vysy-
chania všetkými vnútornými silikátovými farbami KEIM. 
Na prevenciu a sanáciu plôch ohrozených plesní 
odporúčame vrchný náter farbou KEIM Mycal-Top. 

Dosky Mycal-CS-Platte 

Lepenie 
Každá doska Mycal-CS-Platte sa navlhčí na vrúbkova-
nej lepenej strane 0,75 - 1,0 l vody. Rozmiešaný KEIM 
Mycal-Por sa naťahuje celoplošne na navlhčenú dosku 
mokré do mokrého, najlepšie zubovým hladidlom. 
Tmel nesmie byť v škárach! Dosky sa potom ľahko 
pritlačia na podklad a usadia. Dosky sa kladú zdola 
nahor tesne na zraz, dodržiava sa väzba, prebytočný 
tmel sa stiahne. Aj špaletové dosky a kliny Mycal-CS 
sa dostatočne navlhčia a celoplošne nalepí tmelom 
Mycal-Por. 

Impregnácia 
Povrch dosiek Mycal-CS sa pomocou štetca alebo 
striekaním celoplošne naimpregnuje prípravkom My-
cal-Fix. Pred ďalším pracovným krokom sa musí dodr-
žať čakacia doba 24 hodín. 

Armovanie 
Na prevenciu prasklín sa zásadne odporúča armova-
cia vrstva. 

Rozmiešaný KEIM Mycal-Por sa rovnomerne nanesie 
na dosky Mycal-CS, najlepšie oceľovým hladidlom. 
Sklenená tkanina KEIM Glasfaser-Gittermatte 4x4 sa 
uloží s prekrytím pruhov 10 cm a dokonale zapracuje. 
Sklenená tkanina by mala byť uložená v hornej tretine 
vrstvy. Hrúbka armovacej vrstvy cca 4 - 5 mm. Pred 
ďalším pracovným krokom sa musí dodržať čakacia 
doba 1 deň na každý mm hrúbky armovacej vrstvy. 

Vrchná omietka a náter: 
KEIM Mycal-Por sa natiahne v hrúbke vrstvy 2 - 3 mm 
a vyštruktúruje. KEIM Mycal-Por možno natierať po 10 
dňoch vysychania všetkými vnútornými silikátovými 
farbami KEIM. Na prevenciu a sanáciu plôch ohroze-
ných plesňou odporúčame vrchný náter farbou KEIM 
Mycal-Top. 

Podmienky na spracovanie: 
Teplota okolitého vzduchu a podkladu nesmie byť 
počas spracovania a schnutia nižšia ako +5 °C a 
vyššia ako +30 °C. 

Doba schnutia  
Pred nanesením ďalšej omietky je potrebné dodržať 
čakaciu dobu min. 1 deň na 1mm hrúbky. Vysoká 
vlhkosť vzduchu a nízka teplota môže výrazne predĺžiť 
dobu tuhnutia. U tenkých vrstiev alebo pri príliš rých-
lom vysychaní sa musí omietnutá plocha udržiavať 
dostatočne vlhká. Pred náterom dodržujte 10dňovú 
čakaciu dobu. 

Spotreba: 

 cca 1,3 kg/m2/mm  omietanie 

 cca 5–6 kg/m2  lepenie dosiek KEIM Mycal-
CS 

 cca 5–6 kg/m2  armovanie sklenenou tkani-
nou KEIM Glasfaser-
Gittermatte 4x4 

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. 12 mesiacov. 

7. NAKLADANIE S ODPADOM 

Viď bezpečnostný list 

8. BEZPEČNOSTNÉ POKYNY 

Vápno a cement pôsobí spolu s vodou alkalicky. Plo-
chy, 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 okulia-
re alebo štít). Osobné ochranné prostriedky musia byť 
udržiavané v použiteľnom stave, poškodené je po-
trebné ihneď vymeniť. Pri práci nejesť, nepiť, nefajčiť. 
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Pred pracovnou prestávkou a po práci umyť vodou a 
mydlom a ošetriť reparačným krémom. 

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. 

 


