
 

s a n á c i a  v l h k é h o  m u r i v a  i z o l á c i e  s t a v i e b  

strana 1 

SANIERPUTZ WTA, sivá/biela  

 

 
 
 
 

 Univerzálna, minerálna sanačná omietka na vlhké a zasolené murivá. Vhodné na 
ručné aj strojové spracovanie.  

Zodpovedá inštruktážnemu listu WTA 2-2-91/2-9-04. 

Oblasť použitia: Sanierputz WTA je univerzálna sanačná omietka pre sanačný omietkový systém HEYDI na 
sanáciu vlhkých a zasolených murív. 
 
Sanačná omietka WTA sa vyznačuje vysokou paropriepustnosťou pri nízkej kapilárnej savosti 
a dá sa použiť ako podkladová alebo vrchná omietka v interiéroch, exteriéroch, ako aj na sokle. 
Na základe svojej jemnosti zrna sa vynikajúco uplatní na hladených plochách stien a jemných 
štruktúrach. Dá sa aplikovať pri rekonštrukciách a novostavbách v priestoroch s intenzívnym 
zaťažením vlhkosťou (napr. verejné sprchy, práčovne). Vďaka jej regulačnému účinku na 
vlhkosť sa eliminuje tvorba kondenzovanej vody na povrchu a teda aj tvorba plesní, škvŕn 
a znižujú sa teplotné straty. Pri nízkom až stredne intenzívnom zasolení sa dá použiť aj ako 
jednovrstvová omietka. 
 
Pri vysokej miere zasolenia, resp. pri extrémnej vlhkosti ju vždy aplikujte v dvoch vrstvách. Bez 
analýzy omietky odporúčame výhradne aplikáciu v dvoch vrstvách. 
 

Technické údaje: Trieda malty:    CS II podľa DIN EN 998-1 (P II podľa DIN V 18550) 
Zloženie: Drvenie horniny podľa DIN EN 13139. Cement 

podľa DIN EN 197-1. Bez obsahu chrómanov podľa 
nariadenia EÚ 1907/2006 (REACH). 

Zrnitosť:                                            0 – 1,2 mm 
Pevnosť v tlaku:                                          1,5 – 5,0 N/mm
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Obsah pórov:                               25 obj. %.  

Hodnota :     12 

Pórovitosť:     40 obj. %. 
Teplota spracovania:   +5 °C až +35 °C 
Doba spracovania:   cca 1 hodina 
Nanesenie 2. Vrstvy omietky:  po cca ½ - ¾ hodine 
Potrebné množstvo vody:                 cca 5 – 6 l na 25 kg Sanierputz WTA, sivá 

 
                                                                              cca 4 – 5 l na 25 kg Sanierputz WTA, biela, pri    

zaizolovaných podkladoch,,  
 
                                                                              cca 5 – 6 l na 25 kg Sanierputz WTA, biela, pri 

savých podkladoch. 
Farba:                                             svetlosivá, resp. biela 

Podklad pre omietku: Zasolenú, už nenosnú, starú omietku dôkladne odstráňte minimálne na 80 cm nad oblasť 
premočenia, resp. zasolenia. Drobivé škáry vyškriabte do hĺbky cca 2 – 3 cm. Voľné súčasti, 
sadru, nečistoty, prach, živicu atď. odstráňte podľa možnosti za sucha, zaistite likvidáciu 
vzniknutého stavebného odpadu. Nahraďte poškodené prvky muriva. Murivo dôkladne vyčistite 
stlačeným vzduchom alebo oceľovou metlou a nechajte ho vyschnúť. Zabezpečte vhodné 
opatrenia na eliminovanie ďalšieho zasoľovania. V závislosti od umiestnenia stavebného prvku 
na vonkajších pivničných stenách môže byť potrebná napr. zvislá, prídavná negatívna izolácia 
alebo oprava, resp. regulácia savosti podkladu (predovšetkým pri murivách z lomového 
kameňa). V takýchto prípadoch odporúčame vytvorenie priľnavej vrstvy aplikáciou produktu 
Spritzbewurf WTA (striekaná omietka). 

Spracovanie: Sanierputz WTA, sivá/biela sa nanáša ručne alebo bežnými omietacími strojmi. Pri nanášaní 
omietacími strojmi sa musí použiť vhodná následne zaradená miešačka. Samospádové 
miešačky nie sú vhodné. Pri ručnom miešaní dodržiavajte dobu miešania cca 2 minúty. 

Sanierputz WTA, sivá/biela 

SANÁCIA MURÍV 
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SANIERPUTZ WTA, sivá/biela  

Pridávajte len čistú vodu, bez prísad. Maltu vymiešajte do podoby vláčnej a súdržnej hmoty 
a naneste ju na podklad pre omietku. Nerozmiešavajte zatuhnutý materiál. Prvú vrstvu omietky 
naneste ako podkladovú vrstvu s hrúbkou 10 až 15 mm, vrchná vrstva omietky musí mať hrúbku 

minimálne 15 mm. Pri celkových hrúbkach omietok  40 mm vyhotovte prvú vrstvu omietky ako 
pórovitú jadrovú omietku. Následne naneste druhú vrstvu omietky s hrúbkou produktu 
Sanierputz WTA, sivá/biela minimálne 15 mm 

Osobitné pokyny: Čerstvo nanesenú omietku Sanierputz WTA sivá/biela chráňte pred rýchlym preschnutím 
a prívalovým dažďom. Neomietajte pri priamom slnečnom žiarení alebo pri silnom vetre. Počas 
spracovania a sušenia nesmie teplota stavebných prvkov a prostredia klesnúť pod +5 °C. Pri 
prácach v priestoroch s vysokou atmosférickou vlhkosťou nedokáže omietka Sanierputz WTA 
sivá/biela dostatočne preschnúť a preto nebude poskytovať hydrofóbne vlastnosti. Preto je 
potrebné odstránenie vysokej atmosférickej vlhkosti, napr. vetraním, použitím sušiacich 
zariadení alebo príp. opatrným vykurovaním. Nemiešajte ju s inými produktmi. Na čistenie 
náradia použite vodu. Na vylúčenie migrácie soli každý deň odstraňujte stavebný odpad z 
blízkosti sanovaného objektu..  
 

Strojové búranie: - omietací stroj, napr. P.F.T. G4/G5, 
- normálna miešacia závitovka, 
- dopravná závitovka/dopravný plášť, napr. D 4-3 s veľkosťou trysky 14 mm a napr. 

s hadicou 25 (max. 25 m) 
alebo pri zvýšenom striekacom výkone: 
- dopravná závitovka/dopravný plášť, napr. D 6-3 s veľkosťou trysky 16 mm a napr. 
s hadicou 30, max. 30 m, 
- s následne zaradenou miešačkou, napr. Rotoquirl. 

Spotreba: cca 25 kg na m
2
 pri hrúbke vrstvy 20 mm. Z 25 kg omietky Sanierputz WTA, sivá/biela získate 

cca 19 l čerstvej omietky. 

Čistenie: Náradie a znečistené miesta okamžite vyčistite vodou. V zaschnutom stave sa omietka 
Sanierputz WTA dá odstrániť len mechanicky alebo prípravkom Kalklöser. 

Skladovanie: V suchu a chlade. Doba skladovania v originálnom obale cca 9 mesiacov. 

Bezpečnosť práce: Obsahuje cement, reaguje alkalicky s vodou. Možné podráždenie zraku a pokožky. Rešpektujte, 
prosím, upozornenia na nebezpečenstvá a bezpečnostné odporúčania na obaloch a v kartách 
bezpečnostných údajov 

Upozornenia: Kód GIS ZP 1 
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