




















































Provětrávaný omítkový systém

na stěny s vysokou vlhkostí a salinitou
Řešení vhodné zejména pro rekonstrukce suterénních prostor s vysokou vlhkostí zdiva. Základem je spec. nopová fólie s 
navařenou omítací mřížkou, omítnutá speciálním typem omítky. Předností systému je snadné vytvoření vzduchové 
mezery vymezené nopovou fólií s možností odvětrávaní zdiva jak do místnosti tak i exteriéru. Tím je zajištěn stabilizovaný 
stav vlhkostních poměrů a zároveň dokonalé těsné oddělení vlhkého zdiva od prostředí interiéru, umožňující jeho 
komfortní využívání. Omítková vrstva je trvale v suchém prostředí a nepodléhá degradaci.

TECHNOLOGIE PROVÁDĚNÍ

Po odstranění narušení omítky a proškrábání spár posoudíme, zda-li je zdivo dostatečně soudržné a odpadávající součásti nebudou zaplňovat 
mezeru za nopovou fólií, v případě potřeby vyspárujeme či omítneme prodyšnou cement. omítku. Nopová fólie s omítací mřížkou se kotví ke zdivu 
plastovými talířovými hmoždinkami. Plocha se nahoře a dole ukončuje vhodnými typy lišt, umožňujícími cirkulaci vzduchu. Lehčená omítka se poté 
vetře do nopů a dále se natažením vytvoří vrstva tl. cca 10 mm před úroveň omítací mřížky. Zpracuje se běžným způsobem, vč. štukování. Detailně 
viz technologických postupů.

VÝHODY SYSTÉMU

- získán povrch se stejnou strukturou jako běžné omítky, minimalizován vznik trhlin
- zvýšení tepelně izolační schopnosti vrstvy omítky ve srovnání s klasickou omítkou, což má pozitivní vliv na vnímání tepelné pohody interiéru
- jednoduché a rychlé provedení
- malá materiálová náročnost a proto i relativně nízká cena

Přehled komponentů systému

Prvek
DELTA-PT (fi.Dörken)
Z-SAN 30 (fi.Premix)
FASO LM (fi.Premix)
FASO 105E (fi.Premix)
DELTA-PT PROFIL (fi.Dörken)
Talířové hmoždinky IDK 8/60/75 (fi.EJOT)

popis
nopová fólie s omítací mřížkou, výška nopů 8 mm
pórovitá cementová vyrovnávací omítka (nízký difúzní odpor)
lehčená omítka
štuková malta
odvětrávací profil
pro kotvení fólie ke zdivu

2spotřeba na 1m
2cca 1,15 m

13 kg/ 1 cm tl.
cca 20 kg
cca 2,5 kg
1 m (u podlahy), 1 m (pod stropem)
15 ks



Poskytujeme:

- Bezplatnou poradenskou činnost při volbě vhodného řešení
- Zakázkovou dodávku produktů s jinými požadovanými vlastnostmi než je konfekční 
sortiment
- Stavební průzkumy na Vašich zakázkách (spojené s odběrem vzorků ap.)
- Technický servis během realizace
- Dodávky zboží na požadované místo
- Se spolupracujícími firmami i realizaci prací s našimi výrobky
- Osobní přístup

www.premixservis.cz

PREMIX servis, spol. s r.o.
Praha 6
výrobna:
Libiš 1,Mělnická110/1, 
277 11 Neratovice
Tel.: +420 315 686 563
Fax: +420 315 688 264
info@premixservis.cz
www.premixservis.cz
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