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TECHNICKÝ LIST 

KEIM NHL-KALKPUTZ-GROB  
VÁPENNÁ OMIETKA (ZRNO 0–3 MM) 

 

1. OPIS PRODUKTU 

KEIM NHL-Kalkputz-Grob je hotová omietka podľa 
DIN EN 998-1 na báze piesku, vápna (biele vápno, 
prírodné vysoko hydraulické vápno) a hydraulických 
prísad a ďalej s aditívami na lepšie spracovanie a 
adhéziu. Pevnosť zodpovedá triede malty CS II resp. P 
II podľa DIN V 18550. 

2. OBLASŤ POUŽITIA 

KEIM NHL-Kalkputz-Grob je univerzálna vonkajšia aj 
vnútorná vápenná omietka na ručné aj strojové spra-
covanie. Môže sa používať ako jadrová i vrchná 
omietka na všetky vnútorné, vonkajšie a vlhké plochy 
od pivnice až po strechu. KEIM NHL-Kalkputz-Grob je 
vhodný na omietanie muriva všetkého druhu, betónu 
z drsného debnenia a pod. Ako vrchná omietka sa 
KEIM NHL Kalkputz-Grob môže používať na všetky 
obvyklé jadrové omietky triedy CS II-IV okrem podkla-
dov obsahujúcich sadru, plastoelastických alebo zmy-
delňujúcich . Táto omietka je vhodná najmä na práce 
zamerané na hygienu stavieb a na opravy historických 
objektov. 

3. VLASTNOSTI VÝROBKU 

 zrnitosť:  0–3,0 mm 

 výhodné stavebne biologické a fyzikálne vlastnosti 

 vhodný na strojové spracovanie 

 jednoduché spracovanie 

 odpudzujúci vodu 

Charakteristika materiálu 

 pevnosť v tlaku po 28 dňoch: 

   1,5–5,0 N/mm2, CS II 

 reakcia pri požiari: A1 

 priepustnosť pary μ:  cca 10 

 nasiakavosť:  W 2 

 pevnosť v ťahu: ≥ 0,08 N/mm2 

 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 pevný, nosný, zbavený prachu a 
nečistôt. Spodná omietky musí byť dokonale stuhnutá. 
Hladké betónové plochy sa musia vopred opatriť ad-
héznym mostom, napr. KEIM NHL-Kalkputz-Fein alebo 
KEIM Universalputz. Silne nasiakavé podklady sa 
musia vopred navlhčiť. Pri omietaní mokrého muriva 
alebo silne rozdielnych spodných omietok sa odporú-
ča spracovávať KEIM NHL-Kalkputz-Grob v niekoľkých 
vrstvách, aby sa zabránilo vzniku prasklín. Silne praš-
né podkladové omietky najprv spevnite materiálom 
KEIM Fixativ (riedeným vodou 1: 1 alebo 1: 2).  

Spracovanie 
KEIM NHL-Kalkputz-Grob možno spracovávať ručne, 
malé množstvo je možné namiešať miešadlom. Racio-
nálnejšie je spracovanie obvyklými omietacími a mie-
šacími strojmi. Spotreba vody: cca 0,24–0,27 l/kg (tj. 
8,5–9,5 l/vrece). Pri spracovaní ako jadrová omietka 
je minimálna hrúbka vrstvy 10 mm a ako vrchná omiet-
ka 5 mm. Hrúbky nad 20 mm a za iných nepriazni-
vých okolností spracovávajte vo viacerých vrstvách, pri 
tom sa odporúča dodržať dostatočnú čakaciu dobu 
pred nanesením poslednej vrstvy (1 deň na každý mm 
spodnej omietky, predchádzajúcu vrstvu zdrsnite). Je to 
dôležité najmä pri nízkych teplotách a tým spomale-
nom tuhnutí! Na silno nasiakavom podklade sa jadro-
vá omietka nanáša v dvoch vrstvách mokré do mokré-
ho.  

Upozornenie 
Murivo s objemovou hmotnosťou pod 700 kg/m3 
alebo tepelnou vodivosťou pod 0,13 W/mK sa musí 
omietať ľahkými omietkami LW (KEIM Porosil-
Leichtputz) podľa DIN EN 998-1 (predtým DIN V 
18550). V oblasti sokla používajte špeciálne soklové 
omietky.  

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 stuhnu-
tia.  
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Doba schnutia: 
Pred nanesením ďalších materiálov je potrebné dodr-
žať čakaciu dobu min. 1 deň na mm omietky. Natierať 
teda možno o 10 dní. 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 vlhčiť.  

Prepracovanie 
KEIM NHL-Kalkputz-Grob možno prepracovať všetký-
mi tenkovrstvovými vrchnými omietkami KEIM a natie-
rať všetkými náterovými systémami KEIM alebo obložiť 
obkladom. Pri následnom nátere farbou KEIM Purkris-
talat sa musí v každom prípade dodržať minimálna 
hrúbka vrstvy 5 mm. 

Spotreba 

 spotreba materiálu:  cca 1,3 kg/m2/mm 

 výdatnosť:  cca 26 l/vrece= cca 740 l/t 

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 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. 


