
RAJASIL EGALISIERMÖRTEL SP 3
Podkladová pórovitá omietka s certifikátom WTA

Rozsah použitia

Vyrovnávanie veľkých priehlbín a nerovností pre 
vnútorný i vonkajší sektor nad úrovňou  terénu (pred 
nanášaním sanačných omietok Rajasil Sanierputz  
SP 3 a SP 3 PLUS). 

Podklad

Murivo: podklad musí byť pevný, očistený od prachu, 
zbavený voľných častíc, deliacich vrstiev a nasiakavý.

Úprava podkladu

• Stará omietka sa musí kompletne odstrániť. 
Drobivé škáry sa musia vyškrabať do hĺbky 2 cm.  
• Pri normálne nasiakavom podklade (tehly, určité 
druhy kameňa) nie je nutný prednástrek. 
• Pri málo nasiakavých, hladkých podkladoch je 
nutný prednástrek Rajasil Spritzbewurf, ktorý sa 
nanáša sieťovito - stupeň pokrytia < 50%.

Miešanie

• Malta Rajasil Egalisiermörtel SP 3 sa rozmieša vo 
vhodnej nádobe so silným motorovým miešadlom 
a nanáša sa ručne. 
• Doba miešania motorovým miešadlom: 2-3 min. 
• Spracovanie strojovo: možno používať všetky 
bežné miešacie stroje. Podľa typu stroja možno 
tiež použiť domiešavač.  
• Rozhodujúce preto je dodržanie vlastností 
čerstvej malty podľa normy WTA-2-9-04/D.

Spracovanie

• Vrstvy omietky sa stiahnu a počas zrenia sa 
dobre zdrsnia.  
• Ako podkladovú pórovitú omietku možno naniesť 
v min. hrúbke omietky 10 mm a max. hrúbke 
omietky na vrstvu 3 cm. 

Doba schnutia

• Doba zrenia do nanesenia sanačnej omietky 
Rajasil Sanierputz SP 3 je najmenej 1 deň/1mm 
hrúbky malty.  
• Pri celoplošne nanesenej sanačnej omietke 
Rajasil Sanierputz SP 3 musí byť dodržaná 
minimálna hrúbka vrstvy 2 cm na celej ploche.  

Ošetrenie

Čerstvo nanesená omietka sa musí chrániť pred 
dažďom a príliš rýchlym vysýchaním (slnko, vietor, 
vysoké teploty). 

Bezpečnostné pokyny

• Rajasil Egalisiermörtel SP 3 obsahuje vápno 
a cement a preto reaguje v čerstvom stave 
alkalicky.  
• Vyhnite sa kontaktu s pokožkou a očami.  
• Pri vniknutí do očí: dôkladne vypláchnite oči 
vodou a vyhľadajte lekára. 
• Pri zašpinení pokožky: postihnuté miesto ihneď 
umyte vodou.  
• Pri práci noste vhodné pracovné rukavice 
a ochranné okuliare.  
• Výrobok sa nesmie dostať do rúk deťom. 
• Ďalšie informácie sú uvedené v príbalovom 
letáku.  

Kontrola kvality

Sanačnému systému SP 3, ktorý sa skladá 
z produktov Rajasil Spritzbewurf, Rajasil 
Egalisiermörtel SP 3, Rajasil Sanierputz SP 3, bol 
udelený certifikát WTA. Týmto je potvrdené, že sú 
splnené všetky požiadavky normy WTA 2-9-04/D 
tiež v oblasti vlastnej a nezávislej kontroly výroby. 
Produkty môžu byť označené značkou WTA.

Balenie 

25 kg vrece

Skladovanie

Skladovať v suchu, doba skladovateľnosti cca 6 
mesiacov.



Technické údaje

Zloženie prísady odolné voči sulfátom, ľahčené minerálne 
prísady, piesok s veľkosťou zrna cca 2 mm, prísady 
do malty

Farba sivá
Spotreba cca 11 kg suchej maltovej zmesi/m2/cm hrúbky 

omietky
Teplota spracovania/podkladu min. +5 °C

* Pri +23 ºC a 50 % relatívnej vlhkosti vzduchu. Vyššie teploty skracujú, nižšie teploty predlžujú uvedené doby.

BASF Slovensko spol. s r.o.
Divízia Stavebné hmoty, Žilina
T: 041/76 314 83, T: 0918 888 918 
F: 041/72 345 92
E-mail: info.sk@basf.com
Zákaznícky servis:
T: 041/72 345 91 
F: 041/72 345 92
E-mail: objednavky.sk@basf.com
Internet: www.basf-sh.sk
Internet: www.fasadnestudio.sk

Technicko - poradenský servis
T 0918 111 918 
T 0918 444 918

Bratislava I.– V.

T 0903 400 851 Dunajská Streda, Galanta, Komárno, Nové Zámky, Pezinok,Senec, Šaľa

T 0910 908 590 Trnava, Hlohovec, Malacky, Myjava, Nitra, Piešťany, Senica, Skalica

T 0903 776 800 Žilina, Bytča, Čadca, Dolný Kubín, Kysucké N. Mesto, Martin, Námestovo, Považská Bystrica, Ružomberok, Turčianske 
Teplice, Tvrdošín

T 0905 209 208 Trenčín, Bánovce nad Bebravou, Ilava, Nové M. nad Váhom,Partizánske, Púchov, Prievidza, Topoľčany, Zlaté Moravce

T 0903 621 456 Banská Bystrica, Banská Štiavnica, Brezno, Detva, Krupina, Levice, Lučenec, Poltár, Rimavská Sobota, Veľký Krtíš, 
Zvolen, Žarnovica, Žiar nad Hronom

T 0911 707 911 Poprad, Gelnica, Kežmarok, Levoča, Liptovský Mikuláš, Rožňava, Revúca, Spišská N. Ves, Stará Ľubovňa 

T 0903 847 822 Košice I.–IV., Košice–okolie, Bardejov, Humenné, Medzilaborce, Michalovce, Prešov, Sabinov, Sobrance, Snina, Stropkov, 
Svidník, Trebišov, Vranov nad Topľou

Pracovné podmienky a rozsah použitia produktov sú veľmi rozdielne. V našich výrobných listoch sú uvedené len všeobecné pokyny na spracovanie, zodpovedajúce súčasným 

znalostiam. Spracovateľ je povinný preskúšať vhodnosť a možnosť použitia produktu na zamýšľaný účel. Pri zvláštnych požiadavkách je potrebné si vyžiadať naše poradenstvo. 

Poradenstvo a doporučenia sú vykonávané v rámci predzmluvných/zmluvných vedľajších povinností. Platia naše obchodné a dodacie podmienky.

Vydané: február 2008                                                                                                                                                                       Novým vydaním stráca staré platnosť.

Likvidácia odpadu

Všetky informácie o likvidácii prázdnych obalov, 
produktov a ich zvyškov sú uvedené na Karte 
bezpečnostných údajov.
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Technická podpora

Prislušný technický pracovník firmy BASF Slovensko 
spol. s r.o. je Vám s ďalšími informáciami a technickou 
podporou rád k dispozícii.


