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Vlastnosti/použitie: MEM Iso Putz je sana�ná omietka na sanáciu vlhkých murív vymurovaných z tehál a prírodného 
kame�a s obsahom soli. 
Ne použitie vo vlhkých obytných, priemyselných a komer�ných budovách, ako aj na zachovanie 
stavebného jadra historických budov – špeciálne aj do pivníc a na klenby. 
Na jednoduchú a spo�ahlivú sanáciu v interiéroch a exteriéroch. 

Spôsob 
pôsobenia: 

MEM Iso Putz obsahuje vysoko akostné prísady. Vytvára hydrofóbne vzduchové póry, pri�om 
zatuhnutá malta redukuje kapilárnu nasiakavos�. 
Eliminuje sa tvorba kondenzovanej vody, odparovacia zóna je presunutá z povrchu do vnútra hmoty 
omietky. V�aka vysokému podielu vzduchových pórov je garantovaná optimálna paropriepustnos�. 

Podklad a 
spracovanie: 

Úplne odstrá�te starú, uvo�nenú, vlhkú omietku. Vydrolené škáry vyškriabte do h�bky cca. 2 cm, 
plochy ome�te tvrdou metlou a znovu ich preškárujte. 
Podklad musí by� savý, nosný a bez prachu, ne�istôt, ako aj iných látok obmedzujúcich riadnu 
pri�navos�. 
Ve�ké nerovnosti vyrovnajte tvrdou maltou. 
Plochu pripravte prostriedkom MEM Salpeter-Entferner. 
V prípade kapilárnej vzostupnej vlhkosti odporú�ame inštaláciu vodorovnej izolácie s prekrytím až na 
boky pomocou prostriedku MEM Trockene Wand. 
Následne naneste na ošetrené murivo striekanú omietku s maximálnym prekrytím 50 %, ktorú 
pripravíte z prípravku MEM Iso Putz s prísadou MEM Super-Haftgrund (50 % do vody na 
rozrobenie). �alšie spracovanie (pri izbovej teplote) po cca. 8 hodinách schnutia. 
Uvedené množstvo vody (pozri „Spotreba“) nalejte do bezo zvyšku do istej nádoby na miešanie. 
Prípravok MEM Iso Putz nasypte do vody a dôkladne ho rozmiešajte pomocou špirálového miešadla 
(k dispozícii v odborných predajniach vo forme nástavca na v�ta�ku) do podoby homogénnej hmoty 
bez hrudiek. V prípade potreby jemne namo�te podklad a náradie vodou, �ím dosiahnete 
konzistenciu vhodnú na spracovanie. 
Prípravok MEM Iso Putz naho�te na pripravený podklad v dvoch vrstvách. Žiadna z vrstiev nesmie 
by� hrubšia ako 15 mm! 
Prostriedok MEM Iso Putz stiahnite latou bez toho, aby sa vytvárali bubliny. Po stiahnutí prešúchajte 
omietnutú plochu. Spodná vrstva musí by� vždy zdrsnená a pred �alším spracovaním dostato�ne 
vytvrdnutá – v závislosti od izbovej teploty cca. 16 hodín. 
Omietka MEM Iso Putz musí ma� celkovú hrúbku vrstvy 2,5 cm. 
Dôležité: Nasledujúce maliarske a tapetovacie práce vykonávajte pomocou farieb, resp. tapiet 
s vysokou paropriepustnos�ou. Avšak až po úplnom preschnutí sana�nej omietky, t. z. v závislosti od 
teploty po cca. 1 – 2 d�och. 
Vo zvyšku platia pre realizáciu informácie uvedené v norme pre omietky DIN 18550, predpisy VOB, 
informácie pod�a Katalógového listu WTA 2-2-91, ako aj pod�a DIN 18350. 
V kritických prípadoch je vám k dispozícii naša servisná telefónna linka. 

Spotreba: Z 25 kg omietky MEM Iso Putz vyrobíte pri použití 4 litrov vody na rozmiešanie (zodpovedá to 0,16 
l/kg) cca. 27 litrov �erstvej sana�nej omietky. 
Pri hrúbke omietky 2,5 cm posta�uje 25 kg vrece na cca. 1 m2. 

Teplota 
spracovania: 

+5 °C až +25 °C 

Zloženie materiálu: Prachová zmes cementu, piesku a prísad. 

Podklad a 
spracovanie: 

Farba: sivá 
Forma: prachová 
Zápach: bez zápachu 
Hustota �erstvej malty: cca. 1,2 kg/dm3 
Doba miešania: cca. 5 minút 
Doba spracovania: cca. 30 minút (pri 23 °C a 50 % relatívnej vlhkosti 
vzduchu). 
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SANA	NÁ OMIETKA – Na sanáciu muriva 
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�istenie: Pracovné náradie opláchnite okamžite po použití ve�kým množstvom vody. Inak sa nalepené 
a zaschnuté ne�istoty dajú odstráni� len mechanicky. 

Skladovanie: Prostriedok MEM Iso Putz skladujte v suchu a chrá�te ho pred pôsobením mrazu. Nespotrebovaný 
materiál zaba�te do originálneho obalu a uskladnite ho uzatvorený. 
Skladovate�nos� prostriedku MEM Iso Putz v uzatvorenom originálnom obale, pri korektných 
skladovacích podmienkach (v suchu, na drevenom rošte) cca. 12 mesiacov. 
 

Likvidácia: Zaschnuté zvyšky prostriedku MEM Iso Putz likvidujte odborne a ekologicky ako stavebný odpad. 

Dodávaná forma: 25 kg 

	. tovaru MEM: 500360 

EAN �.: 401032704060 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 


