
ŘADA PRO STAVEBNICTVÍ / Minerální Odvlhčovací Systémy

Účel použití 
Přírodní přípravek na bázi silikátů pro prodyšné vyrovnání:
- zdiva sanovaného pomocí odvlhčovacího systému Sanabuild® Eco
- vnějších a vnitřních povrchů zdí vystavených migraci vodních par
- odvlhčovacích omítek, omítek ze staré malty
- sjednocení povrchu mezi novou a starou omítkou

Přírodní přípravek na bázi silikátů pro ochranné vyrovnání:
- fasád starších budov i novostaveb
- architektonicky cenných prvků
- obkladů s efektem pepř a sůl

V interiérech i exteriérech na odvlhčovací či vápenné omítky, na omítky z hybridní malty, cementové omítky na staré i nové cihlové, kamenné, tufové i betonové zdi. 

Nepoužívejte
Na sádrové stěny či na hotové sádrové omítky, na špinavé povrchy, na zbytky odbedňovacího přípravku, na staré barvy či vyrovnávací hmoty, na nekonzistentní podklady či na 
podklady s přítomností povrchového zasolení.

ROZSAH POUŽITÍ
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Ekokompatibilní paropropustná minerální stěrka s podílem křemičitanů, speciálně určená 
ke konečné úpravě odvlhčovacích omítek. Ideální pro GreenBuilding. S omezenými emisemi 
CO2, po ztuhnutí vhodná k recyklaci jako kamenivo.

Sanabuild® Eco Finitura je paropropustná vyrovnávací stěrka určená na zdi vystavené migraci vodních par, 
odvlhčovací omítky, historické omítky. Doplňuje odvlhčovaci systém Sanabuild® Eco. 

Sanabuild® Eco Finitura 

VÝHODY VÝROBKU

• Zajišťuje slabou absorpci srážkové vody

• Vhodný pro strojní nanášení nástřikem

• Po ztuhnutí vhodný k recyklaci jako kamenivo
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Příprava podkladu 
Podklad musí být perfektně vyzrálý, bez hygrometrického smršťování, bez drolivých či snadno odstranitelných částic, čistý.
U nových občanských sanačních omítek je doporučeno vyčkat na vyzrání omítky pro umožnění vytvoření případných prasklin během sedání z důvodu postupného vysychání zdi: 
pozdějším vyrovnáním povrchu pak dojde k zamezení tvorby prasklin na povrchu.
Nové a vyzrálé omítky je nutno obrousit před aplikací přípravku Sanabuild® Eco Finitura. Je nutno kompletně odstranit jakékoliv nátěry a obklady starých omítek. Podklady namočit 
až do jejich úplného nasycení. Je vždy doporučeno použití vysokotlakého mycího stroje.
Při výskytu starých vyrovnávacích silných vrstev na fasádách, s místy perfektně přilnutými k podkladu a tedy neodstranitelnými, je nutno tato otryskat vodou a nechat uschnout. 
Poté se nanese ekokompatibilní aktivátor přilnavosti na bázi vody Keragrip Eco, naředěný s vodou v poměru 1 : 1, a to štětcem, válečkem či nástřikem. Ne dříve než po 1 hodině, ale 
nejpozději do 24 hodin od aplikace přípravku Keragrip Eco je nutno vyrovnat povrch nejprve vykompenzováním rozdílů rovinnosti a poté sjednocením povrchu.

Způsob použití
Sanabuild® Eco Finitura se připravuje smícháním 25 kg prášku se zhruba 5,5 litrem čisté vody. Hmota se připraví nalitím vody do čisté nádoby a postupným přisypáváním prášku. 
Hmotu lze míchat v běžné míchačce, v kyblíku (ručně pomocí mechanického míchače s nízkým počtem otáček) nebo v kontinuální míchačce až do získání homogenní lehké malty 
bez hrudek.

NÁVOD K POUŽITÍ



Lze také použít omítačku pro současné míchání a čerpání výrobku za použití statoru-rotoru vhodného pro danou zrnitost hmoty.
Skladovat materiál na místech chráněných před horkem v létě či chladem v zimě. 
Použít tekoucí vodu nevystavenou vlivu vnější teploty.

Nanášení
Sanabuild® Eco Finitura se nanáší na předem připravený povrch, který byl namočen až do jeho úplného nasycení. Vyčkat, až bude voda kompletně absorbována podkladem a 
nebude na povrchu tvořit kaluže, a pokud ano, je nutno je odstranit. Pomocí stěrky nanést počáteční vrstvu přípravku a náležitě ji přitlačit. Poté aplikovat další vrstvy vyrovnávací 
hmoty až do získání požadované tloušťky mezi 1 a 5 mm. 
Výrobek je vhodný i pro mechanickou aplikaci nástřikem. Vyhladit povrch pomocí houbového hladítka nebo nerezové stěrky v závislosti na požadovaný konečný vzhled.
Pro získání rovnoměrného finálního vzhledu je vždy nutno nanést přípravek ve dvou vrstvách a vyvarovat se namáčení houbového hladítka: rozprášit minimální potřebné množství 
vody po povrchu a pravidelným krouživým pohybem uhladit vymezený povrch.
Při vyrovnávání povrchů popraskaných z důvodu různorodosti podkladů se doporučuje vložit mezi dvě následující vrstvy přípravku Sanabuild® Eco Finitura armovací síť 
z antialkalického vlákna Rinforzo V 50 nebo Rasobuild® Rinforzo pro absorpci a rozložení napětí pocházejícího z různého rozměrového chování podkladu, čímž se sníží riziko 
povrchových prasklin. 
Pečlivě kontrolovat zrání výrobku a během prvních 24 hodin jej pravidelně navlhčovat.
Finální malování povrchů vyrovnaných přípravkem Sanabuild® Eco Finitura se provádí barvami z řady Biocalce® na bázi silikátů nebo vápna; je vhodná i barva Kerakover Eco Silox 
Pittura na bázi siloxanů, specifická pro podklady s vysokou prodyšností. 

Čištění
Čištění nástrojů od zbytků přípravku Sanabuild® Eco Finitura se provádí vodou ještě před vytvrdnutím výrobku.

NÁVOD K POUŽITÍ

Při vyrovnávání povrchů je velmi důležité zajistit kvalitu podkladu k ošetření. Je proto bezpodmínečně nutné přísně dodržet veškeré kroky pro správnou přípravu a očištění 
podkladů dle technických listů. 
Všechny cementové malty podléhají vysoké dehydrataci z důvodu savosti podkladu a povrchového odpařování vody. V případě vyrovnávacích hmot, při jejich velmi reduko-
vané tloušťce aplikované vrstvy, je tento jev velmi intenzivní. Proto je nutné namočit až do úplného nasycení podklady k vyrovnání a chránit je před přímým sluncem a větrem. 
Každopádně je nutné zvlhčovat výrobek během prvních 24 hodin od aplikace, aby se zamezilo příliš rychlé dehydrataci s následným drolením vyrovnávací vrstvy.
Jakákoliv následně aplikovaná tenká či tlustá dekorativní vrstva musí mít vyšší prodyšnost, než má přípravek Sanabuild® Eco Finitura.

DALŠÍ POKYNY
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Připravit podklady k vyrovnání odstraněním nesoudržných částí, starých maleb a obkladů. Podklady namočit a nanést ekokompatibilní prodyšnou minerální vyrovnávací hmotu na bázi 
silikátů, specifickou pro konečnou úpravu odvlhčovacích omítek, GreenBuilding Rating® Eco 3 typu Sanabuild® Eco Finitura od firmy Kerakoll, pro dokončování a sjednocování povrchů.

SPECIFIKACE POLOŽKY

Vzhled  bílá předpřipravená směs
Specifická hmotnost ≈ 1,26 kg/dm3 UEAtc
Mineralogické složení kameniva krystalický křemičitan - uhličitan
Zrnitost ≈ 0–400 µm UNI 10111
Skladování ≈ 12 měsíců v původním balení na suchém místě
Balení pytle 25 kg
Záměsová voda ≈ 5,5 l / 1 pytel 25 kg
Rozprostření směsi ≈ 85 % UNI 7044
Specifická hmotnost směsi ≈ 1,68 kg/dm3 UNI 7121
pH směsi ≥ 12
Obsah vzduchu ≥ 20 % UNI 6595
Zpracovatelnost (pot life) ≥ 1 h
Pracovní teplota od +5 °C do +35 °C
Minimální tloušťka vrstvy ≥ 1 mm
Max. celková tloušťka vrstvy ≤ 5 mm
Max. tloušťka vrstvy ≈ 3 mm
Čekací doba před malováním ≈ 7 dnů
Vydatnost ≈ 1,4 kg/m2 na mm tloušťky
Data měřena při teplotě +23 °C, relativní vlhkosti 50 % a za nepřítomnosti pohybu vzduchu.

TECHNICKÉ ÚDAJE DLE KVALITATIVNÍ NORMY KERAKOLL



KERAKOLL POLSKA Sp. z o.o. 
ul. Katowicka 128 – 95-030 Rzgów, Polska
Tel. +48 42 225 17 00 – Fax +48 42 225 17 01
e-mail: info@kerakoll.pl

Data týkající se klasifikací Eco a Bio jsou převzata z příručky GreenBuilding Rating® Manual 2012. Tyto informace byly aktualizovány v září 2013 (odk. GBR Data Report - 10.13); upozorňujeme, že mohou být kdykoliv předmětem doplnění a/nebo změn ze strany firmy KERAKOLL SpA; tyto případné aktualizace je 
možné konzultovat na stránkách www.kerakoll.com. KERAKOLL SpA tedy nese odpovědnost za platnost, aktuálnost a aktualizaci týkající se pouze údajů poskytovaných přímo na internetových stránkách. Technický list byl sestaven na základě našich aktuálních technických a funkčních znalostí. Přesto s ohledem 
na skutečnost, že nemáme možnost ovlivnit stav staveniště a způsob provedení práce, tyto údaje musí být považovány za obecné informace, které nijak naši společnost nezavazují. Z výše uvedených důvodů doporučujeme provést předběžnou zkoušku a prověřit, zda je přípravek vhodný pro předpokládané použití.

HIGH-TECH
Paropropustnost (μ) ≤ 8 UNI 8202
Pevnost v tlaku po 28 dnech ≥ 1,5 N/mm2 EN 196/1

Data měřena při teplotě +23 °C, relativní vlhkosti 50 % a za nepřítomnosti pohybu vzduchu. Hodnoty se mohou měnit podle individuálních podmínek na staveništi.

TECHNICKÉ ÚDAJE

- Výrobek určený k profesionálnímu použití
- postupujte v souladu se státními předpisy a normami
- pracujte při teplotách mezi +5 °C a +35 °C
- zkontrolujte, zda podklad není zmrzlý
- chránit povrchy před přímým sluncem a před větrem
- nepřidávat jiná pojiva či aditiva do směsi
- nenanášejte na sádru, kov nebo dřevo
- nepřidávat vodu do výrobku během fáze tvrdnutí
- neaplikovat na špinavé či nesoudržné povrchy
- používat dekorace s podobnou prodyšností jako u přípravku Sanabuild® Eco Finitura
- v případě potřeby si vyžádejte bezpečnostní list
-  pro informace o jiném než předpokládaném použití kontaktujte Kerakoll Worldwide Global Service +48 42 225 17 00 - info@kerakoll.pl
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