Technický list

webersan podhoz
podkladový nástrek pre sanačný omietkový systém WTA

Najdôležitejšie vlastnosti






prepúšťa vodnú paru
vytvára vhodný povrch pre sanačné omietky
pre vnútorné a vonkajšie použitie
pre ručné spracovanie
spĺňa požiadavky smernice WTA 2-9-04

Definícia výrobku

Suchá omietková zmes určená ako podkladový nástrek pod sanačné omietky, na
ručné spracovanie.
Vytvorí rovnomerne nasiakavý podklad. Je paropriepustný, nevytvára zábranu
prechodu vlhkosti. Slúži ako adhézny mostík medzi starým podkladom a novou
vrstvou sanačnej omietky.

Použitie

Ako podkladový nástrek pre sanačný omietkový systém webersan WTA. Na vlhké
murivo z rôznych stavebných materiálov pre vnútorné aj vonkajšie použitie.

Technické údaje

Farba:
Orientačná spotreba zámesovej vody:

sivá
približne 4,5 litra/20kg

(podľa spôsobu použitia a podmienok prostredia pri aplikácií)

Prídržnosť:
Porušenie:
Koeficient difúzie vodnej pary:
Tepelná vodivosť λ10,dry (tabuľková hodnota):
Trvanlivosť:
Kapilárna nasiakavosť vody:
Reakcia na oheň:

Spotreba

Spotreba sa líši v závislosti od spôsobu spracovania.
webersan podhoz

Príprava podkladu a
aplikácia

0,20 N/mm2
B
μ = max. 20
0,91 W/(m.K)
10 zmrazovacích cyklov
W0
A1

SAZ 800

7 kg/ 5 mm /1 m2

Všeobecné požiadavky na podklad
Podklad musí byť pevný, nosný, bez pohyblivých súčastí a bez znečistenia. Pri
podkladoch s nízkou pevnosťou a v prípade zmiešaných murív môžu pôsobením
sanačného systému vzniknúť na povrchu praskliny. Predísť sa tomu dá zabudovaním
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rabicového pletiva do podkladného nástreku a zahmoždinkovaním. Na podklad sa
nesmie použiť na opravy alebo na pripevňovanie sadra.
Aplikácia
Pôvodná omietka sa odstráni s presahom minimálne 1 meter nad viditeľnou hranicou
vlhkosti, alebo prieskumom vymedzenou zónou poškodenia. Ložné škáry sa vyškrabú
do hĺbky 2 cm, rozpadnuté murivo sa odstráni. Oškrabaný materiál okamžite odstrániť
z pracovnej plochy. Vzniknuté veľké nerovnosti alebo otvory je potrebné očistiť,
následne vyplniť pomocou webersan podhoz alebo vymurovať. Nakoniec je potrebné
celú plochu, ktorá má byť ošetrená sanačnou omietkou mechanicky očistiť (napr.
oceľovou kefou). Pred aplikáciou podkladového nástreku je nutné plochu navlhčiť
čistou vodou. Podkladový nástrek sa rozmieša v samospádovej miešačke s pitnou
vodou (cca 4,5 l na 25 kg vrece), do požadovanej konzistencie. Omietku je taktiež
možné miešať vŕtačkou s nástavcom, na pomalých otáčkach po dobu cca 2 minúty.
Nahadzovanie sa robí na vopred navlhčené murivo ostrým nahodením murárskou
lyžicou. Nástrek sa nanáša sieťovito na 50 – 60 % plochy, alebo celoplošne.
Podkladový nástrek nesmie prekročiť hrúbku vrstvy 5 mm.
Postrek sa nechá minimálne 24 hod vyzrieť. Pred aplikáciou vyrovnávacej, resp.
sanačné omietky, odporúčame postrek navlhčiť. Teplota vzduchu pri aplikácii musí
byť od +5°C do +26°C, teplota podkladu nesmie klesnúť pod +5°C. Čerstvo nanesené
plochy nesmú byť vystavené priamym negatívnym účinkom tepla (slnečného svitu),
zrážkovej vlhkosti a prievanu.
Odporúčanie: pred začatím sanačných prác odporúčame kontaktovať nášho
obchodno-technického zástupcu a konzultovať postup spracovania a aplikácie
sanačných omietok.

Náradie

Miešačka, murárska lyžica, vŕtačka s nástavcom.

Čistenie

Nádoby, náradie a nástroje po použití očistiť vodou.

Balenie a skladovanie

Výrobok je balený do papierových vriec s PE vložkou. Hmotnosť jedného balenia je
25kg, (váhová tolerancia ±3%). Vrecia sú na paletách zaistené fóliou. Odporúčame
skladovať v originálnych, neporušených obaloch, v suchých krytých skladoch, chrániť
pred vlhkom a priamym slnečným žiarením.
Pri dodržaní týchto podmienok je skladovateľnosť 12 mesiacov od dátumu výroby
vyznačeného na obale. Po otvorení obsah obalu ihneď spotrebovať.

Bezpečnosť a ochrana
zdravia pri práci

Pri práci dodržujte predpisy týkajúce sa bezpečnosti práce a ochrany zdravia pri práci.
Pri práci je nutné používať osobné ochranné pracovné prostriedky. Pri práci
s výrobkom odporúčame nejesť, nepiť, nefajčiť. Po práci je nutné ihneď si umyť
pokožku vodou a ošetriť vhodným regeneračným krémom.
Detailné informácie sú uvedené v príslušnej Karte bezpečnostných údajov
zverejnenej na www.sk.weber alebo na vyžiadanie od výrobcu.
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Likvidácia odpadov

Vzniknutý odpad a zbytky nespotrebovaného materiálu zlikvidujte v súlade
s platnými legislatívnymi požiadavkami na likvidáciu odpadov v mieste použitia.

Upozornenie

Výrobok je nehorľavý. Obsahuje cement a preto je potrebné chrániť pokožku a zrak.
Materiál, ktorý sa dostane na pokožku, do očí alebo na ochranný odev je potrebný
okamžite odstrániť vodou.
Dodatočné pridávanie plniva, spojiva a prísad nie je povolené. Pri teplotách vzduchu a
podkladu pod +5°C a pri očakávaných mrazoch nepoužívať. U spracovateľov sa
predpokladajú všeobecné znalosti o aplikácii sanačných systémov.
Informácie tu uvedené sú predkladané v dobrej mysli, predstavujú stav našich
poznatkov v čase vytvorenia technického listu. Výrobca nenesie právnu ani hmotnú
zodpovednosť za prípadné škody spôsobené nevhodnou aplikáciou výrobku. Využite
naše skúsenosti, kontaktujte zástupcu spoločnosti SGCP Weber!
Tento technický list je platný od 01.04.2020 a ruší platnosť skôr vydaných technických
listov pre predmetný výrobok.
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