
 

 

 

0
3

/2
0

2
0
 

TECHNICKÝ LIST 

KEIM POROSAN®-TRASS-ZEMENTPUTZ 
ADHÉZNY POSTREK CERTIFIKOVANÝ PODĽA WTA PRE BEZPEČNÉ SPOJENIE 

MEDZI MURIVOM A OMIETKAMI KEIM POROSAN-TRASS-SANIERPUTZ 

ALEBO KEIM POROSAN-AUSGLEICHSPUTZ 

 

1. OPIS PRODUKTU 

Hydraulicky tuhnúca suchá malta na báze cementu, 
trasu, mrazuvzdorného dolomitového piesku a prísad. 
Bežná omietka podľa DIN EN 998-1. Pevnosť zodpo-
vedá malte kategórie CS IV, P III podľa DIN V 18 
550. KEIM Porosan-Trass-Zementputz spĺňa požiadav-
ky na adhézny podkladový postrek podľa vestníka 
WTA 2-9-04/D a nanáša sa sieťovito do 50 % pokry-
tia. 

2. OBLASŤ POUŽITIA 

 ako adhézny nekryjúci postrek („špric“)  

 KEIM Porosan-Trass-Zementputz sa používa ako 
podkladový adhézny postrek pre bezpečné spoje-
nie medzi zle nasiakavým murivom a omietkami 
KEIM Porosan-Trass-Sanierputz alebo KEIM Poro-
san-Ausgleichsputz. 

 ako celoplošná pivničná, vonkajšia alebo soklová 
omietka sa KEIM Porosan-Trass-Zementputz používa 
celoplošne na murivo pod úrovňou terénu. Spolu s 
izolačnou vrstvou KEIM Porosan-
Dichtungsschlämme vytvorí vnútornú i vonkajšiu zvis-
lú izoláciu stavby. 

 KEIM Porosan-Trass-Zementputz možno používať aj 
celoplošne ako soklovú omietku až do výšky 30 cm 
nad úrovňou terénu. 

3. VLASTNOSTI VÝROBKU 

 zrnitosť 0–5 mm 

 hydraulické tuhnutie 

 dobrá adhézia 

 mnohostranné použitie 

 vysoká mrazuvzdornosť 

 odolnosť voči odstrekujúcej vode a vlhkosti 

Charakteristiky materiálu podľa DIN EN 998-1: 

 pevnosť v tlaku po 28 dňoch: 
   ≥ 6 N/mm2, CS IV 

 horľavosť:  A 1 

 koef. difúz. odporu µ: ≤ 25 

 trieda nasiakavosti: W2 
(odpudzujúci vodu podľa DIN V 18 550) 

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

 tepelná vodivosť: 
λ10,dry:  ≤ 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: 

ako podkladový adhézny postrek 
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 tehly vymeň-
te.  
Murivo dôkladne na sucho očistite (napr. oceľovou 
kefou) a potom odstráňte všetok prach (napr. stlače-
ným vzduchom). 

ako celoplošná pivničná, vonkajšia alebo soklová 
omietka 
Obnažte murivo pod hranou terénu, pokiaľ možno až 
k základu.  

Spracovanie 

ako podkladový adhézny postrek 
1 vrece (25 kg) suchej zmesi KEIM Porosan-Trass-
Zementputz zmiešajte s cca 4,3 litrami vody pomocou 
miešadla, miešačky na omietku, obvyklých omietacích 
strojov a pod. na spracovateľný adhézny postrek. 
Naneste sieťovým spôsobom ručne alebo strojovo. Po 
nanesení postreku by malo murivo zostať dobre viditeľ-
né. Rozmiešanú postrekovú maltu spracujte do 
1 hodiny. 
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ako celoplošná pivničná, vonkajšia alebo soklová 
omietka 
1 vrece (25 kg) suchej zmesi KEIM Porosan-Trass-
Zementputz zmiešajte s cca 3,6 litrami vody pomocou 
miešadla, miešačky na omietku, obvyklých omietacích 
strojov a pod. na spracovateľnú omietkovú maltu. Nane-
ste po celej ploche ručne alebo strojovo, stiahnite a po 
zatuhnutí štruktúrujte s použitím veľmi malého množstva 
vody. 
Celková hrúbka omietky by mala byť najmenej 1 cm. 

Čakacia doba 
Čakacie doby sú závislé od teploty okolia, nastavenej 
konzistencie a nasiakavosti podkladu, spravidla činia: 

 u podkladového adhézneho postreku 1-2 dni, prí-
padne vzniknutú sintrovú vrstvu odstráňte. 

 u celoplošnej pivničnej, vonkajšej alebo soklovej 
omietky najmenej 2 dni, potom je možné prepraco-
vanie materiálom KEIM Porosan-
Dichtungsschlämme. 

Podmienky na spracovanie: 
Minimálna teplota vzduchu a podkladu pre spracova-
nie je +5 °C. Nespracovávajte, ak sa očakávajú noč-
né mrazy  

Spotreba 

podkladový adhézny postrek 
1 vrece stačí asi na 5 m2 podkladového postreku. 

celoplošná soklová omietka 
1 vrece stačí pri vrstve omietky 1 cm na plochu asi 
1,6 m2. 

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. 


