
RAJASIL SANIERPUTZGLÄTTE 
Suchá maltová zmes na zhotovenie tenkovrstvovej vrchnej omietky (P II, CR podľa 
EN 998-1)

Rozsah použitia

• Tenkovrstvová hladená omietka na vonkajšie 
i vnútorné plochy (napr. na sanačnú omietku 
Rajasil Sanierputz SP 3). 
• Omietka nie je určená na sokle budov.

Podklad

Podklad pod omietku musí byť bezprašný, suchý 
a zbavený voľných častíc a separačných vrstiev.

Príprava malty

Suchá maltová zmes sa miešadlom rozmieša 
s potrebným množstvom vody tak, aby vznikla zmes 
bez hrudiek. Taktiež možno použiť stroj na miešanie 
a na nanášanie omietky s vhodným domiešavačom. 

Spracovanie

• Rajasil Sanierputzglätte sa spracováva 
murárskou lyžicou alebo strojom. Počas tvrdnutia 
sa povrch môže vyhladiť plsteným hladidlom alebo 
gletovať. 
• Minimálna hrúbka omietky: 
- vonkajšia 5 mm, max. 8 mm 
- vnútorná 3 mm

Ošetrenie

Čerstvo nanesená jemná malta sa musí chrániť pred 
dažďom a pred príliš rýchlym vysýchaním (slnko, 
vietor, vysoké teploty), prípadne sa musia vlhčiť.

Nátery farbami

• Na vonkajšie použitie môžu byť použité 
len náterové systémy s otvorenými pórmi 
a vodoodpudivé, napr. silikátová a silikónová 
farba (Prince Color® Multitop FT, Prince Color® 

Multitop FS.). Na vnútorné priestory doporučujeme 
silikátovú farbu (Prince Color® Multitop FT). 
 

Dôležité upozornenia

• Farebné odtiene (len svetlé farebné odtiene) 
sa tónujú podľa vzorkovníka farieb BASF Color 
Sensation.  
• Vyhotovenie a dané podmienky pri spracovaní 
ako napr. druh, nasiakavosť a štruktúra podkladu 
(viď tiež VOB DIN 18 363, odstavec 3.1.1), 
poveternostné podmienky alebo miestne 
podmienky môžu viesť k odchýlkam farebného 
odtieňa. 
• Použitie minerálnych surovín môže spôsobiť, že 
dodatočne objednaný tovar môže mať odchýlku 
vo farebnom odtieni. Preto na priľahlé objekty 
používať len materiál z jednej objednávky. 
• Odchýlka farebného odtieňa od vzorkovníka, 
popr. od dodanej vzorky, ktoré sa objavili po 
spracovaní alebo s vyššie uvedených  dôvodov, 
nie sú dôvodom na reklamáciu. 
• Na zmenu farebného odtieňa a štruktúry povrchu 
z dôvodu poveternostných vplyvov a vplyvom 
životného prostredia nemožno uplatňovať záruku. 
Technická funkčnosť je zaručená.  
• Pri nepriaznivých podmienkach (napr. zatienená 
stena prípadne blízkosť porastov) nemožno vylúčiť 
tvorbu mikroorganizmov, napr. rias na povrchu, čo 
nie je dôvod na reklamáciu. 

Bezpečnostné pokyny

• Čerstvá malta reaguje alkalicky. 
• Zabráňte styku s očami a pokožkou. 
• Pri vstrieknutí do očí okamžite dôkladne 
vypláchnuť vodou a vyhľadať lekára.  
• Pri postriekaní pokožky okamžite umyť veľkým 
množstvom vody. 
• Pri práci používajte pracovné rukavice a 
ochranné okuliare.  
• Výrobok chráňte pred deťmi.



Kontrola kvality

Priebežná laboratórna kontrola výroby.

Balenie

Vrece 25 kg.

Skladovanie

Skladovať v suchu, doba skladovateľnosti cca 6 
mesiacov.

Likvidácia odpadu

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

Technická podpora

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

Technické údaje

Zloženie vápno, kremičitý piesok so zrnitosťou do 0,6 mm, 
prísady zlepšujúce spracovateľnosť, priľnavosť 
a vodoodpudivosť, popr. farebné pigmenty 

Farba staro-biela alebo svetlo farebné odtiene
Súčiniteľ difúzneho odporu vodnej pary µ < 12
Koeficient nasiakavosti w < 0,4 kg/m2.h0,5

Spotreba cca 1,4 kg suchej malty/m2/mm 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.

Rajasil Sanierputzglätte, str. 2/2


