
 

         

 

Pracovní postup – sanace starého zdiva 
 

Injektionscreme  -  injetážní krém k vytvoření dlouhodobě působící bariéry 

                                                       proti vzlínavosti vlhkosti. Aplikujeme vstřikem (tlak 

max 2 bary, max. do 60% zavlhčení zdiva). Vrty v průměru cca 16-22mm do hloubky – 

50 mm celková tloušťka zdi. Při průměru vrtu <16mm 2-3 násobné plnění. Rozteč vrtů 

100 – 120 mm a řádově 150 – 250 mm nad povrchem. Přes tuto bariéru naneseme tzv. 

přechodový pás (Kiesol a Sulfatexschlämme – dvě vrstvy) a to asi 10 cm nad a 10 cm pod 

rovinu injektáže. Spotřeba krému cca 3-4 l/m2 zdiva ( 1 m délka – 1 m tlouštka). 

 

KIESOL  -  mineralizace podkladu s hloubkovým ochranným účinkem pro  

                                   izolace a opravy. Výrobek s vodou odpudivými účinky. 

Hydrofobizuje kapiláry pro utěsnění zdiva. Ředí se s vodou 1 : 1. Aplikuje stříkáním. 

Zlepšuje přilnavost izolačních stěrek Remmers. Další vrstvy se aplikují „čerstvý do 

čerstvého“. Spotřeba cca 0,2 L/m2 

 

Sulfatexschlämme – vertikální i horizontální izolační stěrka v systému  

                                                          Kiesol odolná proti síranům . Interiéry i Exteriéry. Po 

aplikaci Kiesolu (cca 15-20 min) aplikujeme stěrku . Do 5 – 5,5 L vody nasypeme 25 Kg 

směsi a pomocí míchadla mícháme cca 3 minuty do správné konsistence. Nechat 2 

minuty odstát a znovu krátce promíchat. Naneste stěrku a po 20 minutách opakujte. 

U zadržené vody opakujeme 3 x. Vrstva nesmí přesáhnout Tl. 5mm. Spotřeba cca 1,6-2 

Kg/m2 v jedné vrstvě. ( To samé platí i pro horizontální izolaci stěrkou Sulfatex- 

Schlämme). 

 

Dichtspachtel  - izolační stěrkový tmel na vyrovnání nerovností a případně na  

                                               vytvoření dilatačního klínu. Směsový poměr 3,5 – 3,8 l vody 

na 25 Kg balení. Pokud máme menší množství tak poměr 4,5 prášku a 1 díl vody. 

Dichtspachtel také nanášíme na postřik Kiesol tak po 15-20 ti minutách. Na takto 

vyrovnanou plochu maltou Dichtspachtel rovněž cca po 15-20 minutách lze nanášet 

druhou vrstvu stěrky Sulfatexschlämme. Zpracovat do 45 minut. Spotřeba cca 1,7 

Kg/m2 ( vyrovnání nerovností i fabion, celoplošně 4-6 Kg/m2). 

 

Vorspritzmörtel  -  omítkový podhoz v systému Kiesol pod sanační omítky.  

                                                            K vyrovnání silné nasákavosti a nebo nerovnoměrné 

nasákavosti. Do čisté nádoby 6 L vody přidáme 30kg   malty Vorspritzmörtel.  Mícháme asi 3 

minuty. Zpracovat do 1 hodiny. Vrstva do TL. 5mm . Maltu nechte asi 24 hodin vyzrát před 

další vrstvou. ( Sanierputz-Altweiss atd.). Lze technologickou přestávku i více dnů.  Spotřeba  - 

do sítě cca 1,8 Kg/1mm TL. vrstvy a 1m2, Celoplošně pak cca  4-6 Kg/m2. 

 

 



 

 

 

Sanierputz-Altweiss – (WTA 2-9-04)  - nasákavé plochy předem      

                                                                               předvlhčit. Raději pracujeme ve více 

vrstvách. Ve větší vrstvě a při silně nasákavém podkladu připravíme podhoz. 

Maximální tlouštka vrstvy sanační omítky v jednom kroku jsou 2 – 3cm, minimální 

vrstva 15 mm v jedné vrstvě. Nejdříve 10mm omítky a pak další vrstvy. Další vrstvy 

nanášíme po dostatečném vyschnutí. Pokud jsou vrstvy silné, tak raději druhý den. Pytel  

20Kg nasypeme do vědra s 6 ti l vody.  Mícháme asi 3 minuty. Zpracovat do 1 hodiny. 

Spotřeba cca  8,5 Kg/m2 při tl. 10mm, tzn. 2 vrstvy a 20 mm 17 Kg/m2. 

 

Feinputz                               -minerální omítka pro tmelení povrchů. 

            Štuková omítka vhodná po filcování. 

Štuk nanášíme na sanační omítku po technologické přestávce – 1mm sanační omítky = 1 

den. Vhodná na minerání podklady a fasády. Do čisté nádoby nalejeme 6 l vody a 

nasypeme prášek - 25 Kg balení.  Při menším množství dodržujeme i příslušný poměr. 

Doba zpracovatelnosti cca 2 hodiny. Nanášíme oelovým hladítkem, natahovákem max 

do vrstvy 5mm. Po 30-60minutách lze omítku filcovat. Pracujte postupně čerstvý do 

čerstvého. Pokud potřebujeme zapracovat tkaninu, dodržujem pokynů TL č.0408.   

 


