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TECHNICKÝ LIST 

KEIM UNIVERSALPUTZ 
VÁPENNOCEMENTOVÁ OMIETKA S ARMOVACÍMI VLÁKNAMI PRE 

VONKAJŠIE I VNÚTORNÉ POUŽITIE 

 

1. POPIS PRODUKTU 

KEIM Universalputz je tenkovrstvá renovačná 
a fasádna omietka na báze vápna a cementu s  orga-
nickými prísadami a armovacími vláknami (normálna 
omietková malta podľa DIN EN 998-1). KEIM Univer-
salputz zodpovedá triede mált CS III (P II podľa DIN 
18550). 

V kombinácii so silikátovými farbami KEIM tvoria vzá-
jomne zladený omietkový a náterový systém. 

2. OBLASŤ POUŽITIA 

Ako vrchná omietka k opravám a prepracovaniu: 

 na nosných starých omietkach (vrátane syntetických) 

 na nosných starých náteroch (vrátane syntetických) 

 vonkajšie i vnútorné 

 na škáry 

 na problematické plochy 

 s čiastočným alebo celoplošným armovaním vlože-
nou tkaninou (napr. KEIM Glasfaser-Gittermatte ne-
bo KEIM Innengewebe) 

Nie je vhodná na plastoelastické a zmydelňujúce 
podklady. 

KEIM Universalputz je možné štruktúrovať alebo vy-
hladiť. 

3. VLASTNOSTI VÝROBKU 

Spojivová báza vápno a biely cement, s vápencovým 
kamenivom, ľahkým plnivom a armovacími vláknami, 
vodoodpudivý. 

 zrnitosť:  0–1,3 mm 

 sypká hmotnosť: 1,35 g/cm3 

Charakteristika materiálu 

 pevnosť v tlaku  
    po 28 dňoch:           Kategória CS III    

            3,5–7,5 N/mm2   

 koef. difúzneho odporu: µ < 10 

 vodonasiakavosť  W2 

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

 (tabuľkové hodnoty podľa EN 1745) 

4. POKYNY PRE SPRACOVANIE 

Príprava podkladu: 
Skontrolujte nosnosť podkladu. Uvoľnené časti starých 
náterov odstráňte mechanicky alebo otryskaním tlako-
vou vodou. 

Spracovanie: 
Silne savé podklady predvlhčite. 

Spotreba vody cca 6 litrov na 25 kg vrece, rozmiešaj-
te miešadlom alebo omietacím strojom.  

Spracovanie v jednej alebo  v niekoľkých vrstvách, 
hrúbka vrstvy min. 4 mm a max.  
10 mm. 

Armovanie: 
Pri vkladaní tkaniny naneste omietku KEIM Universal-
putz v hrúbke 3 mm, zatlačte do nej tkaninu (prekrytie 
pásov 10 cm) a znovu prepracujte omietkou (hr. cca. 
2 mm). Pokiaľ je určená ako vrchná omietka je možné 
ju štruktúrovať alebo vyhladiť. Na nesavom omietko-
vom podklade je možné vyhladiť ju až po dostatočnom 
zatuhnutí dodatočnej tenkej vrstvy. 

Pozor: Materiál nepremiešavajte, hrozí nebezpečen-
stvo výrazného poklesu pevnosti. 

Podmienky pre spracovanie: 
Teplota vzduchu a podkladu nesmie v priebehu spraco-
vania a tuhnutia klesnúť pod +5 °C. Nespracovávať na 
priamom slnku alebo na slnkom vyhriatych podkladoch. 
V priebehu práce a po nanesení chráňte omietané plo-
chy pred priamym slnkom, vetrom a dažďom. 

Doba schnutia: 
1 deň na 1 mm hrúbky omietky pred nanesením ďalšej 
vrstvy omietky. 
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Ďalšie ošetrenie: 
Vrstvu čerstvej omietky chráňte pred príliš rýchlym 
vysychaním, prípadne ju zvlhčovaním vodou udržujte 
vlhkú dva dni po štruktúrovaní alebo vyhladení. Vnú-
torné priestory sa musia opatrne vykúriť, pretože by 
rýchle vyhriatie mohlo narušiť hydraulické reakcie pri 
tuhnutí. 

Prepracovanie: 

 Vrchnými omietkami ako KEIM Stucasol alebo KEIM 
Silikatputz, nie je nutná         príprava podkladu 

 Náterom: vhodné sú všetky vnútorné i vonkajšie 
náterové systémy KEIM.  

    Natierať je možné po 10 dňoch.  
 
Pre nasledujúci náter KEIM Purkristalat je   nutná mini-
málna hrúbka omietky 5 mm. 
 
Nutná príprava vonkajších plôch: odleptať prípravkom 
KEIM Ätzflüssigkeit zriedeným vodou 1:3, následne 
opláchnuť čistou vodou. 

Spotreba: 
Cca 1,1 kg/m2 na každý 1 mm hrúbky omietky. 

Uvedená hodnota spotreby je orientačná, závislá na 
vlastnostiach podkladu a spôsobe spracovania. Presnú 
spotrebu môžete zistiť iba vysadením vzorových plôch 
na objekte. 

Čistenie náradia: 
Ihneď po použití umyť vodou. 

5. DODÁVANÁ FORMA 

25 kg vrece, na vyžiadanie silo 

6. SKLADOVANIE 

V originálnych obaloch je doba skladovateľnosti min. 
12 mesiacov v nemrznúcom prostredí. 

7. BEZPEČNOSTNÉ POKYNY 

Vápno a cement pôsobia spolu s vodou alkalicky. 
Plochy, ktoré sa nemajú ošetrovať, najmä sklo, kerami-
ka, kameň a pod., chráňte vhodnými opatreniami.  

Oči a pokožku chráňte pred postriekaním. Pri práci 
nejedzte a nepite. 

Uchovávajte mimo dosah 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 prí-
pade potreby ochranu očí (protichemické okuliare 
alebo tvárový štít). Osobné ochranné prostriedky mu-
sia byť udržiavané v použiteľnom stave a poškodené je 
potrebné ihneď vymeniť. Pri práci nejesť, nepiť, nefajčiť. 
Pred pracovnou prestávkou a po práci sa umyť vodou 
a mydlom a ošetriť reparačným krémom. 

Pri práci v interiéri je nutné zaistiť dostatočné vetranie, 
pri nevoľnosti je nutné ihneď opustiť miestnosť, prípadne 
vyhľadať lekársku pomoc. 

9. PRVÁ POMOC 

 pri zasiahnutí kože odstrániť znečistený odev a kožu 
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 

Pri všetkých vážnejších prípadoch poškodenia zdravia 
a pri zasiahnutí očí alebo náhodnom požití vždy vy-
hľadať lekárske ošetrenie. 
 
Vyhradzujeme si zmeny slúžiace ku zlepšeniu produktu alebo jeho aplikácii. 
Publikáciou tohto vydania strácajú predošlé vydania platnosť. 


