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Baumit Klima omítka S 

Baumit KlimaPutz S  
 

 

Výrobek Průmyslově vyráběná suchá vápenná omítková směs, příznivě regulující klima 
v interiéru. Se zrychlenou zpracovatelností, zatíranou strukturou, strojně 
zpracovatelná, určená do interiéru. 

Složení Minerální pojiva, písky, lehká absorpční plniva, přísady. 

Vlastnosti 
 
 

Zkrácený čas pro úpravu povrchu (cca 90 – 150 min, v závislosti na teplotně 
vlhkostních podmínkách). Vysoce prodyšná omítka s lehkými absorpčními 
plnivy a speciální mikrostrukturou, udržující příznivé klima v interiéru (řízené 
zadržování a uvolňování vodní páry s paměťovým efektem – možnost vysoké 
a rychlá absorpce vodních par, s velkou kapacitou pro ukládání vlhkosti, se 
schopností rychlého uvolňování vodních par). Napomáhá udržovat příznivé 
klima i za kolísajících anebo střídajících se teplot. 

Použití Jednovrstvá lehká vápenná omítka do interiéru, se speciální mikroporézní 
strukturou. 
K omítání obvyklých stavebních podkladů, se schopností ideálně pohlcovat a 
uvolňovat vodní páry. Vhodná i pro stěnové vytápění.  

Technické 
údaje 

Třída dle ČSN EN 998-1: 
Zrnitost: 
Pevnost v tlaku (28 dní): 
Pevnost v tahu za ohybu: 
Součinitel tepelné vodivosti λ: 
Součinitel difúzního odporu μ: 
Objemová hmotnost: 
Potřeba vody: 
Obsah pórů v čerstvé maltě: 
Pórovitost: 
Doba zpracovatelnosti: 
Spotřeba: 
Min. tloušťka vrstvy omítky: 
 
 
Max. tloušťka vrstvy omítky: 
 

LW – CS II 
1 mm 
cca 2,5 MPa 
cca 1,0 MPa 
cca 0,5 W/mK 
cca 15 
cca 1200 kg/m3

 

11 l záměsové vody/40 kg suché směsi 
cca 20% 
cca 55% 
cca 8 l (dle teplotněvlhkostních podmínek) 
cca 10 – 11 kg/m2/cm 
stěny: 10 mm 
strop: 8 mm 
Doporučení: 15 mm 
25 mm  
 

Bezpečnostní  
značení 

Bezpečnostní list viz www.baumit.cz. 

Skladování V suchu na dřevěném roštu v uzavřeném balení 3 měsíce. 

Zajištění kvality Průběžná kontrola podnikovou laboratoří, systém managementu jakosti ISO 
9001:2000. 
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Způsob dodávky 40 kg pytel, 1 Pal. = 35 pytlů /pal. = 1400 kg 

Podklad Podklad musí vyhovovat platným normám, musí být pevný, bez uvolňujících se 
částic, zbavený prachu, nátěru, zbytků odformovacích prostředků a solných 
výkvětů. Musí být dostatečně drsný, suchý a rovnoměrně nasákavý. Povrch 
nesmí být vodoodpudivý.  

Doporučení pro 
podklady specifické 
pro výrobek 

Uvedená doporučení platí za předpokladu obvyklých vlastností podkladů ur-
čených pro omítání, v souladu s platnými normami a v dostatečném předstihu 
uzavřenými spárami.  
Na podklad se doporučuje nanášet ve dvou vrstvách. 
 
Zdivo z pálených cihel (vysoce tepelně izolační tvarovky/běžný formát cihel): 
Na silně savých podkladech a zejména při omítání za vyšších teplot se dopo-
ručuje nejdříve prostříknout podklad v mírně řidší konzistenci, následně čers-
tvé do čerstvého dorovnat maltou předepsané konzistence do potřebné 
tloušťky omítky.  
Jiná příprava podkladu se nevyžaduje. 
 
Cementem pojené tvarovky s/bez integrované tepelné izolace: 
Příprava podkladu se nevyžaduje. 
 
Dřevovláknité desky s teplenou izolací, jednovrstvé i vícevrstvé: 
Příprava podkladu: Baumit přednástřik – vyztužený technologická přestávka 
min. 21 dní. Vyztužení: Svařovaná síť z pozikovaného pletiva, průměr drátu 1 
mm, oka 20 x 20 – 25 x 25 mm. 
 
Dřevovláknité zdící tvarovky s/bez integrované tepelné izolace: 
Příprava podkladu se nevyžaduje, ale ve vlhčích prostorech anebo pod obkla-
dy použít Baumit přednástřik, technologická přestávka 14 dní. 
 
Pórobeton: 
Příprava podkladu: Podklad dobře navlhčit, nanést Baumit přednástřik, tech-
nologická přestávka 3 dny. 
 
Beton (savý): 
Příprava podkladu: Kontaktní můstek z lepicí stěrky Baumit StarContact nebo 
Baumit ProContact. 

- stěrku nanést v tloušťce 1 – 2 mm, následně živé do živého nanášet 
omítku, 

alternativně 
-  stěrku nanést zubovým hladítkem s ponechanými vodorovně vyzna-

čenými drážkami 3 – 5 mm, omítku nanášet po dostatečném za-
tuhnutí kontaktního můstku (2 - 3 hodiny). 

Zpracování Baumit Klima omítka S lze zpracovávat v běžné kontinuální omítačce (např.: 
PFT G4 ). 
Nenanášet na podklad obsahující sádrové pojivo (např.: sádrou ukotvené 
elektrorozvody). Vedení anebo výztužné profily fixovat hmotami na bázi rych-
lovazných cementů, např. Baumit SpeedFix. 
Před vlastním omítáním pro jednodušší zpracování osadit na hrany a rohy 
nerezové výztužné a ochranné profily. Pod obklady se pro urychlení doporuču-
je použít omítkové lišty (omítníky). 
Baumit Klima omítku S nanášet obvyklým způsobem, nastříkat ve formě hou-
senky ve dvou vrstvách, mokré do mokrého, stáhnout H -latí a po zatuhnutí 
upravit vhodným hladítkem (např. houbovým, plsťovým).  
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Při tloušťce vrstvy do 30 mm, např. při nerovnostech podkladu, je nutné dodr-
žet požadavek max. tloušťky 1. vrstvy 25 mm. Povrch omítky po nanesení 1. 
vrstvy vodorovně zdrsnit a po technologické přestávce min. 24 hodin nanést 
2. vrstvu omítky v tloušťce cca 5 – 7 mm. Povrch následně upravit hladítkem 
(po 2 dny udržovat ve vlhkém stavu, před nanášením konečné úpravy povrchu 
zohlednit ukončení procesu karbonatace – dostatečné vyzrání). 
 
Při tloušťce omítky 30 – 80 mm nanést 1. vrstvu omítky po jednotlivých kro-
cích metodou čerstvé do čerstvého tak, aby tloušťka 2. (konečné) vrstvy byla 
cca 15 mm. 1. vrstvu po dokončení vodorovně zdrsnit a před provedením 2. 
vrstvy dodržet technologickou přestávku min. 14 dní. Po zatuhnutí 2. vrstvy 
upravit povrch vhodným hladítkem (houbovým, plsťovým) do konečného 
vzhledu. Obě omítkové vrstvy v prvních dnech po aplikaci dostatečně vlhčit.  

Upozornění a  
všeobecné pokyny 

Teplota vzduchu, materiálu a podkladu nesmí během zpracování a tuhnutí 
klesnout pod +5 °C. Čerstvě omítnuté plochy min. po 2 dny vlhčit. Přímé vy-
hřívání omítky není dovoleno. Při použití vyhřívacího zařízení, především ply-
nových ohřívačů, je třeba dbát na dostatečné příčné větrání.  
 
Před omítáním případné spáry, rýhy, elektro a další instalační drážky 
v dostatečném předstihu vyplnit vhodným materiálem (např. vápenocemento-
vou maltou). 
V místech napojování různých podkladů, stěn a stropů proříznout omítku zed-
nickou lžící až na podklad. 
Omítnuté plochy určené pod obklady nevyhlazovat. 
Pře nanášením každé další vrstvy dodržet technologickou přestávku min. 7 
dní na 10 mm omítky. 
 
Konečná povrchová úprava:  
Baumit Klima omítka S s nezatřeným povrchem: 

- obklady 
- Baumit Klima stěrka 

Baumit Klima stěrka s upraveným povrchem: 
- Baumit Klima barva 
- vápenné barvy 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Tento technický list byl vytvořen na základě našich vlastních zkušeností a aktuálního stavu vývoje vědy a techniky. Zde uvedené postupy a 
doporučení představují v obecném smyslu optimální a bezpečná řešení a nezbavují zpracovatele zodpovědnosti za prověření vhodnosti 

tohoto výrobku pro použití v konkrétních podmínkách. 
 


