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TECHNICKÝ LIST 

KEIM POROSIL®-LEICHTPUTZ 

 

1. OPIS PRODUKTU 

Ľahká minerálna omietka podľa DIN EN 998-1, na 
báze vápna, cementu, vápencového piesku a ľahkých 
minerálnych prímesí, zodpovedá kategórii malty CS II, 
PII podľa DIN 18 550. Omietka KEIM Porosil-
Leichtputz je odpudzujúca vodu. 

2. OBLASŤ POUŽITIA 

Ako vonkajšia aj vnútorná omietka, ako jadrová a vrch-
ná omietka, najmä na silno tepelne izolujúce stavebné 
hmoty.  

3. VLASTNOSTI VÝROBKU 

 zrnitosť:  0–1,3 mm 

 sypná hmotnosť: 1,1 g/cm3 

 odtieň:  šedý 

Charakteristiky materiálu podľa DIN EN 998-1: 

 pevnosť v tlaku po 28 dňoch 

   kategória CS II (1,5–5,0 N/ mm2)  

 horľavosť:   A1 

 priepustnosť vodnej pary µ: cca 12 

 nasiakavosť:    W2  
(odpudzujúca vodu podľa DIN V 18 550) 

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

 tepelná vodivosť 
λ10,dry: ≤ 0,39 W/(mK) pro P = 50 %* 
  ≤ 0,43 W/(mK) pro P = 90 %* 

(* tabuľkové hodnoty podľa EN 1745) 

4. POKYNY NA SPRACOVANIE 

Príprava podkladu: 
Podklad musí byť pevný, nosný a zbavený nečistôt a 
prachu. Základné omietky musia byť riadne stuhnuté. 
Hladké betónové plochy vopred ošetrite vhodným 
adhéznym prostriedkom, napr. KEIM Universalputz. 
Silne nasiakavé plochy je potrebné vopred navlhčiť. 

Spracovanie: 
Spotreba vody pre KEIM Porosil-Leichtputz: cca 8 až 
8,5 litra na 25 kg (= 1 vrece). Vznikne cca 25 litrov 
mokrej malty. 

Jadrová omietka 
Minimálna hrúbka základnej omietky je 10 mm, u 
hrúbok cez 20 mm je potrebné naniesť jadrovú omiet-
ku v niekoľkých vrstvách, pričom sa musí dodržať dos-
tatočne dlhá čakacia doba medzi jednotlivými vrstvami 
(jeden deň na každý mm hrúbky). Predchádzajúca 
vrstva musí byť vždy dobre zdrsnená. 

Na pórobetón sa musí jadrová omietka nanášať 
v dvoch vrstvách mokré do mokrého (čakacia doba po 
prvej vrstve maximálne 1 až 2 hodiny, celková hrúbka 
cca 15 mm). Týmto spôsobom sa vyhneme priveľkému 
nasiaknutiu vody do podkladu, pretože mu prvá vrstva 
zabráni. Vďaka tomuto ďalšiemu pracovnému kroku 
nie je potrebné používať izolačnú penetráciu alebo 
predvlhčovanie. 

Armovacia vrstva omietky 
U muriva z ľahkých tehál s λ = 0,14 W/mk a menej je 
potrebné použiť ako medzivrstvu alebo vrchnú vrstvu 
omietku KEIM Universalputz so zapracovanou armova-
cou tkaninou. 

Vrchná omietka:  
Hrúbka vrstvy vrchnej omietky sa riadi podľa požado-
vaného druhu omietky. Dodržujte minimálnu hrúbku 
omietky 3 mm a čakaciu dobu jadrovej omietky (1 deň 
na milimeter hrúbky)! 

KEIM Porosil-Leichtputz možno spracovávať všetkými 
obvyklými omietacími strojmi. Pri ručnom spracovaní 
možno KEIM Porosil rozmiešať motorovým miešadlom. 

Pri strojovom spracovaní by sa mala omietka hneď po 
nanesení stiahnuť. 

Podmienky na spracovanie 
Od 5 °C teploty vzduchu a podkladu. Nespracovávaj-
te na priamom slnku a na podkladoch vyhriatych sln-
kom. Pri nanášaní v tenkej vrstve alebo pri príliš rých-
lom vysychaní (napr. za silného vetra) sa musí hotová 
plocha omietky raz alebo viackrát navlhčiť. 

Spotreba: 
cca 1 kg/m2 na 1 mm hrúbky omietky 
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Náter farbou: 
Po dostatočnej čakacej dobe (min. 10 dní) možno 
KEIM Porosil-Leichtputz pretierať silikátovými farebnými 
systémami KEIM, napr. KEIM Porosil-Farbe, KEIM 
Soldalit alebo KEIM Granital. 

Predtým sa odporúča ošetrenie leptacím prípravkom 
KEIM Ätzflüssigkeit riedeným vodou 1:3. 

5. DODÁVANÁ FORMA 

Vrecia po 25 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 

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. 


