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TECHNICKÝ LIST 

KEIM SECCOPOR®-FINO 
OMIETKA REGULUJÚCA VLHKOSŤ 

 

1. OPIS PRODUKTU 

Špeciálna jemná omietka bez hydrofobizácie s veľmi 
dobrým transportom vlhkosti a vynikajúcou reguláciou 
vlhkosti. 

Normálna omietková malta podľa EN 998-1. Suchá 
malta na vápenno-cementovej báze s minerálnymi 
prísadami a špeciálnymi prídavnými látkami vytvárajú-
cimi póry. 

Zodpovedá kategórii malty CS II (maltová skupina P II 
podľa DIN V 18550). 

2. OBLASŤ POUŽITIA 

KEIM Seccopor-Fino slúži ako vrchná omietka 
v kombinácii so Seccopor-Grosso  

 na obnovu a rýchle vyschnutie nezvetraných častí 
múrov zaťažených vlhkosťou. Obzvlášť vhodné do 
vlhkých pivničných priestor,  historických stavieb, 
starých stavieb, po zátopách atď.  

 na reguláciu vlhkosti vo vlhkých miestnostiach 

 ako prevencia napadnutia plesňou 

 KEIM Seccopor-Fino možno použiť aj v exteriéri. Pri 
ošetrení soklových partií sa riaďte pokynmi 
v informačnej brožúre „KEIM Seccopor“. KEIM 
Seccopor-Fino nie je vhodný pre soklové partie. 

3. VLASTNOSTI VÝROBKU 

 jedinečné správanie počas vysychania z dôvodu 
špecifickej geometrie pórov a extrémne vysokej di-
fúznosti  

 krátke prestávky medzi jednotlivými krokmi spraco-
vania, čo umožňuje významné skrátenie stavebného 
procesu 

 pri zaťažení rozpustnými soľami v kombinácii s 
vysokou vlhkosťou je možný prenos soli na povrch 
stavebného materiálu; tým môže byť obmedzená 
pretierateľnosť (odporúča sa predbežný prieskum a 
analýza solí) 

 neobmedzený vysoký kapilárny transport vody 
(omietka nie je hydrofobizovaná)  

 spracovateľná strojom  

 zrnitosť    0,6 mm  

 hustota čerstvej malty:  cca 1,6 kg/dm3  

 obsah vzduchových pórov v čerstvej malte:  
    > 20 %  

 hustota stvrdnutej malty:  cca 1,3 kg/dm3  

 pórovitosť stvrdnutej malty:   > 40 %  

 farba:    prírodná biela 

Charakteristika materiálu 

 pevnosť v tlaku po 28 dňoch: trieda CS II 

     (1,5–5 N/mm2) 

 koef. difúzneho odporu: µ ≤ 11 

 reakcia na oheň:  trieda A1 

 nasiakavosť   W0 

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

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

  (tabuľkové hodnoty podľa EN 1745) 

4. POKYNY NA SPRACOVANIE 

Príprava podkladu: 
Podklad musí byť nosný a čistý. Spodnú omietku dô-
kladne zdrsniť. Suché a nasiakavé podklady navlhčiť. 

Spracovanie: 
Obsah balenia zmiešajte s  5,5–6,5 l vody a miešajte 
cca 1-2 minúty. 

Neprimiešavať žiadne cudzie prísady.  

Doba spracovania:  
Spracovať ihneď po zmiešaní, do 30 minút. Už stuhnu-
tý materiál znovu nemiešať.  

(Omietka Seccopor-Fino sa môže spracovávať aj bež-
nými komerčnými omietačkami.)  

Nanášanie omietky:  
Spodná vrstva omietky sa vykoná maltou KEIM Sec-
copor-Grosso. Po následnom zdrsnení sa môže už 
nasledujúci deň nanášať, štruktúrovať, filcovať. 
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Minimálna hrúbka vrstvy omietky Seccopor Fino:  
Pri následnom nátere produktom KEIM Purkristalat je 
nevyhnutne potrebná minimálna hrúbka vrstvy  5 mm. 
Maximálna hrúbka vrstvy je 7 mm. 

Teplota spracovania:  
Nespracovávať pri vysokých teplotách vzduchu, silnom 
vetre. 

Pokyn:  
Vzhľadom na vysušovaciu funkciu omietky môže pri 
zaťažení podkladu rozpustnými soľami dôjsť na po-
vrchu omietky k výskytu soľných kvetov, ktoré je možné 
omiesť. 

Náter farbou: 
Silné sintrové vrstvy musia byť odstránené zodpoveda-
júcimi metódami.  

Nátery je možné vykonať na vyzretom podklade bez 
solí. Technologická prestávka pred nátermi je 14 dní. 
Na vnútorné použitie sa odporúčajú farby KEIM Eco-
sil-ME alebo KEIM Biosil. Na vonkajšie použitie sú 
vhodné KEIM Unikristalat, KEIM Purkristalat a KEIM 
Granital. 

Spotreba 
Cca 1,4 kg/m2 na každý 1 mm hrúbky omietky.  
Pri hrúbke vrstvy 5 mm vystačí 1 vrece (25 kg) na 
3,5 m2. 
Tieto hodnoty spotreby sú orientačné, závislé od vlast-
ností podkladu a spôsobu spracovania. Presnú spotre-
bu môžete zistiť iba podľa vzorových plôch na objekte. 

Čistenie náradia: 
Ihneď po použití umyť vodou. 

5. DODÁVANÁ FORMA 

Vrecia po 25 kg (36 vriec na palete = 900 kg) 

6. SKLADOVANIE 

V originálnych obaloch a chránené pred mrazom je 
doba skladovateľnosti min. 12 mesiacov. 

7. BEZPEČNOSTNÉ POKYNY 

Vápno a cement pôsobia spolu s vodou alkalicky. 
Plochy, ktoré sa nemajú ošetrovať, najmä sklo, kerami-
ku, kameň a pod., chráňte vhodným opatrením.  
Oči a pokožku chráňte pred postriekaním. Pri práci 
nejedzte a nepite. Ukladajte mimo dosahu detí. 
Nízky obsah chromátov podľa TRGS 613. 
Kód GIS: ZP 1 

8. 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. 

9. 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. 


