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Omítka Manto Plate®
hotová, tepelně izolační perlitová omítka
Návod k použití
Vlastnosti: Teplu a chladu odolný, prodyšný, nehořlavý A1, vodoodpudivý, zvukový izolant. Vyroben z přírodních a zdraví nezatěžujících materiálů.
Použití: V exteriérech a interiérech staveb, na střechách a suterénech, na sloupech a nosnících, pod laminátovými a parketovými podlahami. Lze jednoduše použít na hrubé a jemné malty, cihly, pemzy, beton, pórobeton, sádrovou omítku, dřevo, sklo a natírané povrchy. Možno použít i na zcela vlhké a plesnivé zdivo.
Návod k použití: Neředit! Před nanesením promíchat elektrickým míchačem cca 2 min. při 700 ot./min.
Čím déle se míchá, tím je omítka řidší. V průběhu aplikace je možné omítku promíchávat. Manto Plate® nanášejte na pevný a suchý podklad.
Doporučený postup: Na podklad naneste tenkou vrstvu (1 - 2 mm), přiložte 1 cm vysoké omítníky nebo
více vhodné elektroinstalační lišty a prostor mezi nimi vyplňte omítkou. Po nanesení přibližně 1 cm vrstvy
seřízněte přebývající materiál ostrou latí. Po částečném zaschnutí, přibližně 24 hodin, odstraňte omítníky
a vyplňte spáry. Doba schnutí 1cm vrstvy záleží na odvětrávání a okolní teplotě, tj. přibližně 48 hodin při
20 - 30° C. Po úplném zaschnutí lze stejným postupem nanášet další vrstvy. Při venkovní aplikaci doporučujeme pracovat v letních měsících, omítku je nutné chránit před deštěm do úplného zaschnutí! Poté se stává
omítka zcela funkční.
Metoda použití: Mechanicky nebo pomocí ocelové zednické lžíce.
Spotřeba: 1 cm tloušťka = 7 kg (1 balení na cca 3 - 4 m2).
Doba použití: 6 hodin po každém smíchání.
Doba skladování: 36 měsíců ve vhodných podmínkách při okolní teplotě mezi -5° C a + 40° C.
Složení: 80% perlit, 10% pemza, 10% anorganické pojivo a pojiva na vodní bázi, celulóza, skelná vlákna.
První pomoc: Při zachování běžných pravidel osobní hygieny nepředstavuje žádné riziko. Při styku s pokožkou opláchněte vodou. Oči v případě zasažení vymyjte proudem vody. Při náhodném požití vypijte sklenici
vody, nevyvolávejte zvracení. Při požití většího množství doporučujeme vyhledat lékaře.
Balení: 22 kg pytel.

