
 Určení
Vytváří  dvouvrstvou omítku 0 – III kategorie –  omítka se skládá ze dvou vrstev: 
předběžné vrstvy a vrchní vrstvy. Dodatečně lze na ní provést stěrkovou vrstvu 
z bílé, cementové stěrky ATLAS REKORD.
Je vhodná pro ruční a strojní omítání – vyrábí se ve dvou verzích: pro ruční 
omítání nebo pro strojní omítání (na obale má označení M)

Druhy omítaných povrchů –  stropy a zdi z cihel, bloků, tvárnic a jiných ke-
ramických nebo silikátových materiálů, betonové a porobetonové povrchy, 
cementotřískové desky, cementové a vápenocementové omítky.

Vlastnosti
Vysoká pevnost–  kategorie CS II (1,5 ÷ 5,0 N/mm²).
Do malty lze přidat tzv. mrazuvzdorné prostředky, díky kterým s výrobkem 
lze pracovat při nízkých teplotách (méně než +5°C) – nový rozsah teplot pro 
použití malty, způsob přípravy (hlavně korekce záměsové vody), pracovní postup 
a podmínky tuhnutí malty je nutné určit dle pokynů výrobců prostředku. Množství 
mrazuvzdorného prostředku záleži na obsahu cementu v maltě – poměr cement/
plnidla v OMÍTKOVÉ MALTĚ ATLAS je 1:4.
Upozornění: Výrobce malty není zodpovědný za účinky a kvalitu mrazuvzdor-
ných prostředků. 

Technické údaje 
JÁDROVÁ OMÍTKA ATLAS se vyrábí jako suchá směs s podílem cementu vysoké 
kvality, křemenných plnidel a zušlechťujících přísad.

Násypná hustota (suché směsi) cca. 1,6 kg/dm³

Poměry míchání
voda / suchá směs

0,13-0,16 l / 1 kg
3,25-4,0 l / 25 kg

3,9-4,8 / 30 kg

Min. / max tloušťka omítky 6 mm / 30 mm

Teplota přípravy malty, podkladu a 
okolní teplota během práce

od + 5 °C do + 30 °C

Doba zrání cca. 5 minut

Doba zpracovatelnosti cca. 4 hodiny

 � ruční nebo strojní aplikace

 � vysoká pružnost

 � vysoká pevnost 

 � tloušťka vrstvy 6-30 mm

 � omítání stěn a stropů
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Technické požadavky 
 JÁDROVÁ OMÍTKA ATLAS vyhovuje požadavkům PN-EN 998-1. Prohlášení  
o vlastnostech č. 006-1/CPR a 006-2/CPR (pro strojní nanášení).

 
PN-EN 998-1:2016-12 

(EN 998-1:2016)

Předepsaná omítková malta, průmyslové výroby, všeobecného použití, 
pro interiéry a exteriéry budov, na zdi, stropy, sloupy a dělící příčky

Třída reakce na oheň A1

Absorpce vody - kategorie W1

Součinitel propustnosti vodní pary 
(tabulková hodnota μ)

≤ 30

Přídržnost 0,3 N/mm² - FP:B

Součinitel tepelné vodivosti / hustota 
(střední tabulková hodnota pro 1800 

kg/m³ i P=50%

0,82 W/mK (λ10, dry)
(EN 1745:2012 tab. A.12)

Odolnost

Než dojde ke sjednocení metodiky 
zkušebních postupů u Evropské 

normy, měla by se odolnost proti 
cyklům zmrazování a rozmrazování 

hodnotit a určovat na základě 
platných předpisů v místě, kde 
bude stavební směs použitá.    

Uvolňování/obsah nebezpečných 
látek

viz bezpečnostní list

Výrobek má Osvědčení v rozsahu radiační hygiény.

Omítání
Příprava podkladu
Podklad musí být suchý, stabilní, rovný a nosný tzn. přiměřeně pevný, zbavený 
vrstev, které mohou oslabit přídržnost, hlavně prachu, špíny, vápna, olejů, tuků, 
vosku, zbytků protiadhézních prostředků a barev. Uvolněné části povrchu je nutné 
odstranit pomocí ocelového kartáče. Před omítáním vlákenocementových desek 
musí být na všech spojeních desek připevněná kovová síťka.  Nároží a okraje 
stěnových a dveřních otvorů je nutné zabezpečit pozinkovanými lištami. V pří-
padě savých podkladů se doporučuje  ošetřit je penetračním nátěrem – emulzí 
ATLAS UNI – GRUNT.  
Příprava malty
Materiál z pytle nasypat do nádoby s odměřeným množstvím vody (poměr uve-
dený v Technických údajích) a míchat vrtačkou s míchacím nástavcem (nebo 
v míchačce na beton), až vznikne celistvá konzistence. V případě strojního omí-
tání – v omítacím agregátě. Maltu nechat 5 minut odstát a následně ještě jednou 
promíchat. Malta je vhodná k použití ihned po promíchání a svoje vlastnosti si 
uchovává cca 4 hodiny.    
Nanášení omítky
Omítka se nanáší ve dvou vrstvách. Aby povrch omítky byl rovný, doporučuje 
se použít vodící lišty. Lišty se připevňují mechanicky, nebo se ponořují do malty 
(síťkové lišty). Nejdříve se nanáší předběžná vrstva omítky. Až vrstva uschne, ale 
ještě nebude úplně tvrdá, je nutné nanést druhou vrstvu. První i druhá vrstva 
omítky se nanáší zednickou lžicí (nebo pomocí omítacího agregátu) rovnoměrně 
na stěnu. Přebytek  malty odstraňovat pomocí polystyrénového nebo dřevěného 
hladítka a vhazovat spátky do nádoby. Čerstvou omítku vyrovnat dlouhou latí 
s využitím vodících lišt.
Zatření omítky
Moment zatření omítky se určuje experimentálně, aby nedošlo k nádměrnému 
vysušení vrchní vrstvy omítky. Zatírání se provádí po nanesení dodatečné, tenké 
vrstvy malty s tloušťkou zrna. Práce je nutné provést v souladu s technologií 
omítání, pomocí vhodného pracovního nářadí. V případě, že omítka má být 
podkladem pod keramický obklad, nesmí se zatírat, nebo pouze zatřít na ostro. 
V případě, že na omítku se má nanášet sádrová stěrka, je nutné povrch zahladit 
polystyrénovým hladítkem.
Ochrana 
V průběhu vysýchání je nutné zabezpečit správnou ventilaci v místnostech. Vnější 
omítky je nutné chránit před příliš rychlým vysýcháním, např. zvlhčovat vodou.
Nátěr
Omítnuté stěny lze natírat libovolnými fasádními barvami (např. ATLAS SALTA, 
ATLAS SALTA S, ATLAS SALTA N a ATLAS SALTA N PLUS.). Malířské práce lze začít 
po 2 – 6 týdnech po omítání (v závislosti na druhu barvy a barevném odstínu).
Nátěr silikátovou barvou ATLAS SALTA S lze začít po uschnutí omítky, min. po 
3 dnech. 

Spotřeba
Z jednoho pytle  25 kg lze provést cca 1,3 – 1,4 m² omítky o tloušťce 10 mm.

Balení
Papírové pytle: 25 kg a 30 kg (strojní omítka)
Paleta: 1050 kg v pytlích po 25 kg, 1080 kg v pytlích po 30 kg

Důležité dodatečné informace
• Poměry záměsové vody je nutné určit na základě zkoušky (v rozmezí uvedeném 

v Technických údajích), řídit se požadovanou konzistenci hmoty, druhem pod-
kladu a atmosferickými podmínkami. Použití nevhodného množství záměsové 
vody způsobuje snížení pevnostních parametrů omítky. 

• Pracovní nářadí umýt čistou vodou ihned po použití. Obtížně odstranitelné 
zbytky zaschnuté hmoty umýt prostředkem ATLAS SZOP.

• Obsahuje cement. Může dráždit dýchací cesty. Dráždí kůži. Způsobuje závažné 
poškození očí. Může vyvolat alergickou reakci kůže. Uchovávat mimo dosah 
dětí. Nevdechovat prach. Používat vhodné ochranné rukavice, pracovní oděv, 
ochranné brýle a obličejový štít. V případě kontaktu s kůží (nebo vlasy) okamžitě 
odstranit (svléci) celý znečištěný oděv. Umýt pod proudem vody (sprchou).  
V případě podráždění kůže nebo objeví-li se vyrážka, okamžitě vyhledat lékaře.  
V případě vniknutí do očí – opatrně proplachovat vodou po dobu několika 
minut. Odstranit kontaktní čočky (pokud jsou nasazené a lze je odstranit). Ne-
ustále proplachovat. Postupovat dle Bezpečnostního listu.

• Výrobek přepravovat a skladovat v těsně uzavřených, originálních a označených 
obalech, v suchých podmínkách, nejlépe na paletách. Nevystavovat přímému 
slunečnímu žáru. Skladovat v suché, chladné a dobře větrané místnosti mimo 
nekompatibilních materiálů (viz bezpečnostní list), nápojů a potravin.  Chránit 
před vlhkostí –výrobek nevratně ztvrdne vlivem vlhkostí. Při dodržení výše 
uvedených podmínek nejsou známy žádné negatívní interakce. Doba skla-
dování za podmínek shodných s uvedenými požadavky je 12 měsíců od data 
výroby uvedeného na obale. Obsah rozpustného chrómu (VI) v hotové hmotě 
výrobku ≤ 0,0002 %.

Balení
Papirove pytle: 20 kg
Paleta: 1080 kg v pytlich po 20 kg

Informace uvedené v Technickém listu jsou pouze základními pokyny pro použití 
výrobku. Práce s výrobkem je nutné provádět v souladu s bezpečnostními předpisy 
a stavební dovedností. S vydáním tohoto Technického listu všechny předchozí 
jsou neplatné.  Aktuální technická dokumentace je uvedená na www.atlas.com.pl
Datum aktualizace: 2018-05-07
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