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Oblasti použití: 

 

Minerální průmyslově vyráběná suchá maltová směs dle ČSN EN 998-1, skupina malt CR, na bázi 
vápenného hydrátu, cementu a vápencových drtí o zrnitosti 0 - 3 mm. Dodává se v různých barevných 
odstínech podle vzorníku výrobce. Jako stříkaná vrchní omítka pro vnější účely. Výrobek splňuje 
podmínky směrnice EU 2003/53/ES o nebezpečných látkách (obsahu Cr 

6+
). 

Vlastnosti: 

 

 Výborná zpracovatelnost 

 Ekologicky nezávadná 

 Vysoká mechanická odolnost 

Materiálové složení:  Cement 

 Vápenný hydrát 

 Vápencové kamenivo 

Expedice: V papírových pytlích o hmotnosti 30 kg. 

 

      

            

 

Podklad: Nosná, rovná a rovnoměrně vyschlá jádrová omítka. 

Příprava podkladu: 

 
Zdrsnění povrchu jádrové omítky je základním předpokladem pro zajištění přídržnosti vrchní omítky 
k podkladu! Jádrovou omítku je nutné min. 1 den předem a krátce před nanášením omítky BRIZOLIT 
dokonale navlhčit vodou!  

Příprava materiálu: 

  

Obsah pytle (30 kg) se promíchá s cca 8 - 9 l vody (pitná nebo dle ČSN EN 1008) v bubnové míchačce 
nebo v kontinuální míchačce HASIMAT. Z bubnové míchačky je nutné vylévat čerstvou maltu přes síto 
- velikost oka min. 10 mm. Čerstvou maltu je nutné namíchat do velké nádoby (karbu) min. z 10 pytlů 
suché směsi a neustále promíchávat v celém jejím objemu pro zajištění jednotného barevného odstínu 
omítaných ploch a zabránění usazování hrubých podílů kameniva na dně nádoby (karbu)! Při 
odebírání malty kontinuálně domíchávat další materiál. 

Zpracování: 

 

BRIZOLIT  se nanáší stříkací pistolí v tloušťce vrstvy 4 - 5 mm. Pohledové plochy se omítají bez 
přerušení! 

Podmínky při zpracování: 

 
BRIZOLIT nezpracovávat při teplotách vzduchu a podkladu pod +5 °C a nad +30°C! Během tuhnutí 
chránit omítnuté plochy před silným větrem a vysokými teplotami (umělé vytápění, přímé sluneční 
záření) a mrazem.   

Konečná úprava: 
Struktura omítky se vytváří stříkáním. 

Důležité upozornění: Pro zajištění rovnoměrného barevného odstínu směsi se doporučuje odebrat potřebné množství 
brizolitu v jedné dodávce (shodného dne výroby). Používat čisté nádoby a nerez nářadí! Dodatečné 
přidávání kameniva a přísad k hotové maltové směsi je nepřípustné!  

Kvalita: Je nepřetržitě sledována vlastní laboratoří.  

Skladování: Minimální doba 9 měsíců. Při skladování nutno chránit před působením vody a vysoké relativní 
vlhkosti vzduchu (nejvýše 75 %)! 
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Bezpečností pokyny:  

 

Maltová směs dráždí oči a kůži. Nebezpečí senzibilizace při styku s kůží - u vnímavých osob může 
vyvolat alergická onemocnění kůže. Při práci zamezte styku malty s kůží a očima. Vdechování prachu 
zabraňte používáním vhodných ochranných pomůcek. Používejte vhodný ochranný oděv, rukavice a 
v případě potřeby ochranné brýle nebo obličejový štít. Uchovávejte mimo dosah dětí ! 

První pomoc: Při zasažení očí vymývejte 10 - 15 minut velkým množstvím vody, při potřísnění kůže svlékněte 
zasažený oděv a kůži omyjte velkým množstvím vody a mýdlem. Projeví-li se zdravotní potíže nebo 
v případě pochybností vždy vyhledejte lékařské ošetření a lékaři předložte k nahlédnutí obal nebo 
etiketu. 

Technická data: 

Způsob balení: 

 

Kg/ Bal: 30 kg 

Zrnitost: 0 – 3 mm 

Spotřeba: cca 5 kg/m
2
/5mm   

Vydatnost: 0,73 dm
3
/kg 

Pokyny pro spotřebu: Údaje o spotřebě jsou orientační hodnoty. Reálné spotřeby závisí na podkladu a technice 
zpracování. 

Objemová hmotnost: 1300 - 1600 kg/m³ 

Pevnost v tlaku: CS I  

Přídržnost ≥0,18 N/mm
2
 

Kapilární absorpce vody W0 

Koeficient propustnosti 

vodních par  

30 

Součinitel tep. vodivosti : 
0,67 W/m.K 

Reakce na oheň A1 
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Upozornění: Likvidace vytvrdlých zbytků výrobku - lze jako odpad typu O (17 09 04 směsné stavební a  
demoliční odpady) uložit na skládku. Likvidace obalů bez zbytků obsahu - lze provést 
prostřednictvím firmy EKO-KOM Praha - ev. číslo EK-F06020160. 

 Údaje uvedené v tomto technickém listu obsahují všeobecné informace a směrnice pro zpracování 
a odpovídají našim současným znalostem a zkušenostem. Odchylky se mohou vyskytnout v 
závislosti na způsobu práce, podkladu a povětrnostních vlivech. V případě potřeby žádejte naši 
technickou a poradenskou službu. 

 

 


