Technologický postup omítání kapilárních systémů Infraclima.
Po mechanickém přikotvení kapilár následuje zakrytí drážek termoomítkou. Sklotextilní síťovina
(perlinka), která je součástí kapilární rohože je určena pro vyztužení finální omítky, (při vyplňování
drážek je třeba ji přizvednout).
Sádrovou omítku KNAUF MP 75 je možné nanášet dvěma způsoby:
A.)Strojním zpracováním
- a to v jedné vrstvě, pomocí omítací techniky např. PFT s krytím stropního otopného systému cca
5-7 mm (max. tloušťka omítky 15 mm). Je však nutné sádrovou omítku ihned po nanesení ručně
pomocí nerezového hladítka propasírovat skrz výztužnou sklotextilní síťovinu do podkladu, a
teprve poté nanést požadovanou celkovou vrstvu omítky.
B.)Ručním zpracováním
- pomocí nerezového nářadí, provedením základní funkční vrstvy sádrové omítky v úrovni
kapilárních rohoží propasírováním přes sklotextilní síťovinu. Tato vrstva se nevyhlazuje, povrch se
ponechává hrubý, resp..struktura sklotextilní síťoviny zůstává viditelná. Na tuto vrstvu je nutné v co
nejkratším časovém horizontu, max. do 12 hodin od nanesení první vrstvy nanést vrstvu druhou.
Pokud je časový odstup větší, je nutné nechat první vrstvu omítky zcela vyschnout, natřít penetrací
Betokontakt a teprve poté nanášet druhou vrstvu omítky.
Doplňující informace k provedení omítek
Na překlady, přechody materiálů a vyplněná místa po rozvodech aplikujte omítku a vmáčkněte do
ní armovací tkaninu. Tkaninu vždy vmáčkněte do čerstvé omítky, nikdy ji nepokládejte na
neomítnutý podklad. V případě aplikace na plochy, kde je podklad s nevyplněnou spárou nebo
nerovný a je nutné provést dvouvrstvou aplikaci strojní omítky doporučujeme vždy vložit
celoplošně armovací tkaninu Wertex R 85 10/10. Tkanina musí být vložena s přesahem cca 10 cm
a umístněna do cca 1/3 pod povrchem omítky.
Zátop systému, lze začít nejdříve za 7 dní od ukončení omítkových prací. O náběhu vytápění je
třeba pořídit písemný protokol do stavebního deníku
Podrobné pokyny pro zpracování jednotlivých typů omítek naleznete v technických listech
jednotlivých produktů.
Tento postup je v souladu s technologickým postupem pro montáž a instalaci výrobce systému
firmy INFRACLIMA.
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