
 

TI-07/2014 

 

Oprijemalni mavec za omet 

Opis izdelka: 
Oprijemalni mavec za omet je za glajenje, namenjeno za ročno obdelavo. Ustreza skupini malt P IV v 
skladu z DIN V 18550 oz. B4 v skladu z DIN EN 13279-1. Oprijemalni mavec za omet se odlikuje po 
visoki izdatnosti, zelo dobrega oprijemanja in dobro sposobnost glajenja. 

Sestavine: 
mavec, apnenec, mineralni lahki agregati, dodatki za boljšo obdelavo in oprijemljivost. 

Področje uporabe: 
Oprijemalni mavec za omet je primeren za enoplasten oprijemalni omet na vseh površinah stropa in sten 
iz betona in zidovja v notranjosti. Primerno je tudi za renoviranja, popravila in okraševanje s štukaturami. 
V skladu z DIN V 18550 je odobren za uporabo v gospodinjskih kuhinjah in kopalnicah. 

Poraba materiala: 
Debelina ometa*: 10 mm pribl. 7,7 kg/m2 pribl. 3,2 m2/vreča
 25 kg/vreča 

* Debelina ometa: enoplastna od 5 do 25 mm. 

Obdelava: 
Podlaga ometa mora biti vpojna, čista, suha, trdna, nosilna, brez eflorescence in ločil, ki ne oblikujejo 
plasti ter zaščiteno pred zmrzali. Pred nanašanjem ometa zaščitite kovinske dele, ki so nagnjena h 
koroziji in oksidiranju z zaščito pred korozijo. Močno vpojne podlage ometa je treba grundirati s 
protipožarnim premazom. Na svežem in vlažnem betonu > 3,0 ut. % Ne nanašajte ometa pri obstoječi 
vlagi. Predhodno obdelajte goste, nevpojne podlage in betonske površine z betonskim stikom. 
Upoštevati je treba čase sušenja oz. strjevanja grundiranja ali oprijemalnega mosta. 

Uporabite le čiste posode in orodja ter čisto vodo in ga ne mešajte z drugimi tujimi materiali. Ročno ali z 
mešalno žvrkljo namešajte 25-kg vreča oprijemalnega mavca za omet s pribl. 15-17 litrov vode brez 
grudic. Oprijemalni mavec za omet odstranite ravno z zidarsko gladilko. Ko je dovolj trdno, na rahlo 
navlažite, spolstite in nato zgladite s plazno. Po nanosu ometa poskrbite za dovolj dobro prečno 
prezračevanje. Ko se omet veže oz. strdi, navpično urežite pri betonskih stropnih ploščah površine ometa 
na robovih. Čas obdelave je v odvisnosti od podlage ometa in vremenskih razmer pribl. 60 minut. Visoke 
temperature, prepih, umazana orodja ali umazana voda lahko precej zmanjšajo čas obdelave. 

Skladiščenje: 
suho, zaščiteno proti vlagi, primerno za skladiščenje 6 mesecev. 

Dobavna oblika: 
v papirnih vrečah po 25 kg 40 vreč/paleta 

Tehnični podatki: 
Potreba po vodi: pribl. 15-17 l/vreča 
Tlačna trdnost: pribl. 2,5 N/mm2 
Izdatnost: pribl. 1300 l/t 
Toplotna prevodnost: pribl. 0,28 W/mK 
Koeficient vpijanja vode: odpade 
Difuzijska upornost µ: pribl. 8 

Upoštevajte še zlasti: 
Svež nanesen omet je treba z ustreznimi ukrepi zaščititi pred prehitro dehidracijo zaradi vetra ali visokih 
temperaturah ter pred vplivom zmrzali. Ne obdelujte pri temperaturah zraka in gradbene konstrukcije pod 
+5 °C ter kadar je pričakovati ponoči pojav zmrzali. Orodja očistiti nemudoma po uporabi. Ogrožena 
območja (steklo, keramika, les, kovina ipd.) pokrijte ali jih zalepite pred začetkom uporabe. 
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Odstranjevanje odpadkov: 
V recikliranje dajte samo popolno izpraznjene vreče (brez vsipanja). Utrjene ostanke materiala odstranite 
kot gradbeni odpadni material ali odpadek gradbišč. 

Varnostni nasveti: 
Oprijemalni mavec za omet vsebuje apnenec in reagira zato z vlago alkalno. Oznaka snovi za nevarnost: 
Xi dražilno. Draži oči. Hraniti izven dosega otrok. Ne vdihavajte prahu. Če pride v oči, takoj izpirati z obilo 
vode. Po stiku s kožo nemudoma izpirati z obilo vode. Pri delu nositi primerno zaščitno oblačilo, zaščitne 
rokavice in zaščito za oči/obraz. Če pride do zaužitja, takoj poiskati zdravniško pomoč in pokazati 
embalažo ali etiketo. Nujno upoštevajte ES-varnostni list. 

Napotek: 
V svojem laboratoriju vse svoje izdelke stalno sami nadzorujemo in jih pustimo nadzorovati s strani tretjih 
oseb. Zgoraj omenjene navedbe so namenjene kot svetovanje in slonijo na našem trenutno najboljšem 
znanju. Vendar moramo izključiti obveznost za splošno veljavnost posameznih priporočil, kajti uporaba in 
metode obdelovanja so zunaj našega vpliva in različne konstitucije podlag zahtevajo ustrezne uskladitve 
po strokovnih in obrtnih vidikih. Vedno je treba upoštevati veljavne standarde, dovoljenja in smernice. Na 
voljo vam je naše strokovno svetovanje za vsa druga tehnična vprašanja. 

Stanje: julij 2014 

Nadaljnje informacije preko: 
direktne številke servisne 
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