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TECHNICKÝ LIST 

KEIM POROSAN®-AUSGLEICHSPUTZ-NP 
VYROVNÁVACIA MALTA CERTIFIKOVANÁ PODĽA WTA  

NA VYPLNENIE VEĽKÝCH PRIEHLBÍN A KAVERIEN V PODKLADOCH POD 

SANAČNÚ OMIETKU KEIM POROSAN-TRASS-SANIERPUTZ 

 

1. OPIS PRODUKTU 

Suchá omietková zmes na báze trasu, vápna, mrazu-
vzdorného piesku, cementu a prísad na nastavenie 
určitých vlastností. Normálna omietková malta podľa 
DIN EN 998-1. Pevnosť odpovedá triede CS II, P II 
podľa DIN V 18550.  

Spĺňa požiadavky vestníka WTA 2-9-04/D na „sanač-
né omietky“ ako vyrovnávacia a jadrová pórovitá 
omietka v sanačnom omietkovom systéme KEIM Poro-
san. Má certifikát WTA. 

2. OBLASŤ POUŽITIA 

KEIM Porosan Ausgleichsputz-NP sa používa na opra-
vy vonkajších i vnútorných zasolených omietaných 
plôch systémom sanačných omietok Porosan 

 na vyrovnávanie nerovností 

 na dosiahnutie celkovej hrúbky omietky väčšej ako 
40 mm 

 ako pórovitá jadrová omietka podľa vestníku WTA. 
O použití sanačného omietkového systému vše-
obecne viď technický list KEIM Porosan-Trass-
Sanierputz-NP. 

3. VLASTNOSTI VÝROBKU 

 zrnitosť:  0–4 mm 

 pórovitosť:  > 45 % 

 certifikovaná minerálna jadrová omietka podľa 
WTA s veľkou schopnosťou zachytávať soli 

 vysoká pórovitosť vďaka samočinnej tvorbe vzdu-
chových pórov, z toho vyplýva veľká difúzna prie-
stupnosť a dobrá vysychavosť  

 možno spracovávať strojovo 

 nízke pnutie vďaka veľkému zrnu 

 nesteká pri nanášaní ani v silnejšej vrstve 

Charakteristiky materiálu podľa DIN EN 998-1: 

 pevnosť v tlaku:  4–5 N/mm2,  CS II 

 horľavosť:   A 1 

 koef. difúz. odporu µ: cca 8 

 nasiakavosť:  > 1,0 kg/m2 po 24 h  
    podľa požiadaviek WTA 

 trieda nasiakavosti: W2 

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

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

(*tabuľkové hodnoty podľa EN 1745) 

4. POKYNY NA SPRACOVANIE 

Príprava podkladu: 
Pôvodnú zasolenú omietku odstráňte až na nosné 
murivo do výšky asi 80 cm nad viditeľnú hranicu po-
škodenia (veľmi dôležité!). Stavebný odpad obsahujúci 
soli ihneď odpratávajte. Zvetranú maltu zo škár od-
stráňte minimálne do hĺbky 2 cm, drobivé teh-
ly/kamene vymeňte. Murivo dôkladne na sucho očisti-
te (napr. oceľovou kefou) a potom odstráňte všetok 
prach (napr. stlačeným vzduchom). Silne nasiakavé 
murivo vopred navlhčite. Na murivo nenasiakavé ale-
bo z lomového kmeňa najprv naneste adhézny cemen-
tový postrek KEIM Porosan-Trass-Zementputz sieťovito 
tak, aby bolo murivo ešte dobre viditeľné (pokrytie cca 
50-70 %). 

Spotreba 

 spotreba materiálu:  cca 1,2 kg/m2 na 1 mm 
hrúbky 

 spotreba vody:  4,3–5 l/vrece 

Miešanie: 
KEIM Porosan Ausgleichsputz-NP sa pripravuje v ob-
vyklých zmiešavacích čerpadlách (napr. P.F.T. G4, 
G5, Putzknecht S 48, mtec M3) bez domiešavača a 
bez závitovky pre vznik pórov. Miešačky s voľným 
spádom, s núteným pohybom ani iné typy tvoriace 
vyšší obsah vzduchu nie sú vhodné. Pri ručnom miešaní 
používajte motorové miešadlá, a to maximálne počas 
2 minút. 
Maltu rozmiešajte do hladkej, neroztekavej konzisten-
cie a nanášajte na podklad. Mierne zatuhnutý materiál 
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už znova nerozmiešavajte. Nepridávajte žiadne cu-
dzie prísady. 

Skladba omietky 
Priehlbiny či diery vyplňte materiálom KEIM Porosan-
Ausgleichsputz-NP, iné nerovnosti vyrovnajte týmto 
materiálom v hrúbke aspoň 10 mm. Ak je potrebná 
hrúbka väčšia ako 25 mm alebo pri iných nevýhod-
ných okolnostiach pracujte vo viacerých vrstvách. 
Povrch dobre zdrsnite a dodržujte čakaciu dobu 
(1 deň na 1 mm hrúbky). Soli, ktoré sa počas tejto 
doby vynesú na povrch, pred nanášaním druhej vrstvy 
nasucho omeťte. 
Ďalšie vrstvy omietky sa vykonávajú z materiálu KEIM 
Porosan Trass-Sanierputz-NP podľa príslušného Tech-
nického listu. 

Podmienky na spracovanie  
Nespracovávať pri veľmi vysokej teplote vzduchu, 
silnom vetre, daždi ani pri teplote vzduchu a podkladu 
pod +5 °C. 

Ďalšie ošetrenie 
Omietku KEIM Porosan Ausgleichsputz-NP chráňte 
pred príliš rýchlym vysychaním vplyvom slnka alebo 
vetra, podľa potreby zvlhčujte. 

Upozornenie 
Vo vlhkých miestnostiach (rel. vlhkosť vzduchu nad 
65 %) je potrebné znížiť vlhkosť vzduchu opatrným 
vykurovaním a vetraním alebo odvlhčovaním natoľko, 
aby sanačná omietka mohla vyschnúť do 10 dní.  

Čistenie náradia: 
Ihneď po použití umyť vodou. 

5. DODÁVANÁ FORMA 

Vrecia po 25 kg (42 vriec na palete =1,05 t)  

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 

Minerálne spojivá sú alkalické. 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 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. 


