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MVC 610 vápenno-cementová jadrová omietka

Suchá vápenno-cementová omietková zmes na ručné
omietanie všetkých typov muriva a minerálnych podkladov. Na
použitie v jednej i viacerých vrstvách, vo vonkajšom i
vnútornom prostredí.
Zmes spĺňa podmienky smernice EU 2003/53/ES
o nebezpečných látkach (obsahu Cr6+).

TECHNICKÉ ÚDAJE

Trieda malty: CS III (podľa STN EN 998-1)
P II podľa DIN V 18550

Absorpcia vody: W0

Zrnitosť: 0 - 4 mm

Teplota pri spracovaní: nad +5°C do +30°C, dodržujte
pokyny pre spracovanie

Zámesová voda: cca 4,4 l/ 25 kg (cca 0,175 l / 1kg)

Doba spracovateľnosti: cca 1-1,5 hod. (podľa podmienok)

Výdatnosť: cca 14,3 l čerstvej malty z 25 kg

Spotreba: cca 16 kg/m2/10 mm hr. vrstvy

Skladovanie: v suchu, zodpovedajúcim spôsobom

Forma dodania: vrece 25 kg

Farba: sivá

VLASTNOSTI
 minerálna
 použitie vo vonkajšom i vnútornom prostredí
 vynikajúca priľnavosť k minerálnym podkladom
 ľahko spracovateľná
 po vytvrdnutí odolná voči poveternostným vplyvom a mrazu

POUŽITIE
 univerzálne použitie v interiéri aj v exteriéri
 na tvorbu vrstiev jadrových omietok
 na omietanie rôznych typov muriva
 vhodné ako vrstva pod obklady
 na opravy starých súdržných omietok
 podkladová vrstva pod vrchné omietky, napr. štuky a pod.

KVALITA BEZPEČNOSŤ:
 trieda CS III podľa STN EN 998-2
 skupina mált P II podľa DIN 18 550
 spojivá podľa STN EN 459 a STN EN 197
 minerálne prísady podľa STN EN 13139
 pod kontrolou kvality
 redukovaný obsah chrómanov

PODKLAD
Vhodným podkladom je rovné murivo alebo iné nosné a pevné
minerálne plochy a konštrukcie.
Pripravený podklad musí byť nosný, vyzretý, suchý, čistý a
zbavený prachu alebo iných voľných častíc. Prípadné zvyšky
starých náterov, mastnoty alebo iných separačných vrstiev je
nutné dôkladne odstrániť. Pre posúdenie podkladu je nutné
dodržiavať pokyny Všeobecných technických smerníc a
platných noriem.

Plochy pred samotnou aplikáciou matne navlhčiť tak, aby
nevznikali kaluže vody. Silne nasiakavé podklady pred
omietaním zvlhčiť, alebo savosť upraviť penetráciou a vykonať
cementový postrek.
Pri hladkých povrchoch stien i stropov je nutné vykonať
cementový postrek.

Omietka nie je vhodná na pružné podklady a materiály, ktoré sa
deformujú pôsobením vlhkosti, ako napríklad drevo. Nevhodné
sú nestabilné podklady, podklady s trhlinami, zvetrané podklady
atď. Tieto podklady je nutné vopred posúdiť a následne opraviť.

SPRACOVANIE
Obsah 25 kg vreca dôkladne premiešajte s cca 4,4l čistej vody
v spádovej alebo kontinuálnej miešačke, prípadne nízko-
otáčkovým miešadlom (max. 300 ot./min) do plastickej
konzistencie bez hrudiek. Zámesová voda musí zodpovedať EN
1008.
Namiešanú zmes nanášajte na pripravený podklad vo vrstve
min.10 mm a max. 25 mm. Povrch nanesenej omietky MVC 610
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upravte sťahovacou latou. Po zavädnutí je potrebné povrch
omietky celoplošne zdrsniť mriežkovou škrabkou.
Nanesenú omietku je nutné nechať dostatočne vyzrieť a
vyschnúť pred nanášaním ďalšej vrstvy. Táto doba je
ovplyvňovaná klimatickými podmienkami a hrúbkou nanesenej
vrstvy.
Dodatočné pridávanie prísad je zakázané.
Nespracovávať pri teplotách vzduchu, podkladu alebo
spracovaných materiálov nižších ako + 5 °C a vyšších ako
+ 30 °C.
Omietku nenanášať na plochy vystavené priamemu slnečnému
žiareniu a tiež na plochy, ktoré sú od slnka prehriate.
Čerstvá omietka sa musí chrániť pred nepriaznivými
poveternostnými vplyvmi, ako sú príliš vysoké a príliš nízke
teploty, mráz, prievan, priame slnečné žiarenie a pred prudkým
dažďom (napr. zavesením fólie).
Použité náradie očistite v čistej vode ihneď po aplikácii.
Zaschnutý materiál možno neskôr odstrániť iba mechanicky.

VÝDATNOSŤ A SPOTREBA
Z 25 kg suchej zmesi pripravíte pri správnom namiešaní cca
14,3 litrov čerstvej malty.

Spotreba je daná kvalitou, členitosťou podkladu a hrúbkou
nanášanej vrstvy.
Orientačná spotreba je cca 16 kg/m2/10 mm hrúbky vrstvy.

SKLADOVANIE A BALENIE
V suchu, zodpovedajúcim spôsobom. Skladovateľnosť 12
mesiacov od dátumu výroby uvedeného na obale výrobku.

Dodáva sa v papierových vreciach (s PE vložkou) s hmotnosťou
25 kg na drevených EURO paletách (42ks / paleta).

OCHRANA ZDRAVIA - PRVÁ POMOC
Výrobok obsahuje cement a s vlhkosťou reaguje alkalicky.
Maltová zmes dráždi pokožku a oči. Zabráňte kontaktu
s pokožkou a s očami. Nevdychujte prach.
Používajte vhodné osobné pracovné ochranné pomôcky. Pri
práci nejedzte, nepite a nefajčite. Po práci si umyte ruky vodou
a mydlom. Pokožku ošetrite regeneračným krémom.
Pri podráždení odložte kontaminovaný odev a pokožku umyte
veľkým množstvom vody a mydlom. Pri zasiahnutí očí ich
vymývajte veľkým množstvom vody, pri náhodnom požití
vypláchnite ústa a vypite asi pol litra vody.

Vo všetkých prípadoch poškodenia zdravia, pri zasiahnutí očí a
požití vyhľadajte lekárske ošetrenie a lekárovi predložte
k nahliadnutiu bezpečnostný a technický list. Uchovávajte mimo
dosahu detí.

Ďalšie informácie sú uvedené v bezpečnostných listoch
výrobku.
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POZNÁMKA
Uvedené informácie vyplývajú zo skúseností získaných
skúškami a praktickým používaním daného výrobku. Technické
údaje sú uvedené pri stanovených podmienkach (teplota 20 °C,
relatívna vlhkosť vzduchu 60%). Na ich odchýlku na stavbe je
potrebné brať ohľad z dôvodu ovplyvňovania vlastností a
časových údajov.  Odporúčania a špecifikácie nezahŕňajú
všetky možné varianty, situácie a podmienky, ktoré môžu na
mieste použitia materiálu vzniknúť. Preto odporúčame výrazné
odchýlky pri spracovaní materiálu zohľadniť a pred jeho
aplikáciou vykonať vlastné skúšky, alebo si vyžiadať našu
technicko-poradenskú pomoc. Technický list neobsahuje
všeobecné pravidlá, ani ustanovenia platných smerníc a
noriem. Tieto je spracovateľ produktu povinný dodržiavať spolu
s nadväzujúcimi predpismi.

Výrobca si vyhradzuje právo na zmeny vyplývajúce z ďalšieho
technického vývoja výrobku a technológií. Uvedené postupy a
riešenia nezbavujú spracovateľa materiálu zodpovednosti za
overenie vhodnosti použitia tohto materiálu daným spôsobom
v konkrétnych miestnych podmienkach.

Vydaním nového technického listu strácajú platnosť
predchádzajúce vydania technických listov.

Technický list vydal:

quick - mix k.s.
Vinohradská 82
618 00 Brno
Tel .: 515 500 819
Fax: 548 216 657
www.quick-mix.sk
Info@quick-mix.cz
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CE
quick-mix Gruppe GmbH & Co. KG Mühleneschweg 6, 49090

Osnabrück Tel. +49 541 60101 • Fax +49 541 601853
05

EN 998-1: 2003
Identifikačné číslo výrobku: 46314

Číslo vyhlásenia o parametroch: 110377
Obyčajná malta na vnútornú a vonkajšiu omietku

GP
Reakcia na oheň: A1
Prídržnosť/spôsob odtrhnutia: ≥ 0,2 N/mm2 FP;A

10
Absorpcia vody: W0
Obsah chloridov: ≤ 0,1 % m/m
Priepustnosť vodných pár μ: 15/35 (tabuľková hodnota)
Tepelná vodivosť λ10,dry,mat: ≤ 0,82 W/(mK) pro P = 50%

≤ 0,89 W/(mK) pre P = 90%
(tabuľkové hodnoty n. EN 1745)

Trvanlivosť: NPD

MVC 610 vápenno-cementová jadrová omietka

Ďalšie informácie na:

quick-mix k. s.
Vinohradská 82 • 618 00 Brno • Telefon 515 500 819 • Fax 548 216 657
info@quick-mix.cz • www.quick-mix.cz


