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Datum revize:9.7.2018 

MOZAIKOVÁ OMÍTKA 

Poznámka: Informace obsažené v tomto dokumentu jsou výsledkem našich testů a zkušeností a jsou uvedeny v dobré víře. Různorodost materiálů, podkladů, počet jejich možných 
kombinací a způsobů aplikací je tak vysoký, že není možné obsáhnout jejich úplný popis. Z těchto důvodů nemůžeme obecně přijmout odpovědnost za dosažené výsledky. V každém 
případě doporučujeme aplikaci předem vyzkoušet  
 

INVA Building Materials s.r.o., Bečovská 1027/20, 104 00, Praha-Uhříněves, Tel.: 558 436 174, www.soudal.cz 

 
Dekorativní tenkovrstvá omítka pro úpravu stěn v exteriéru i interiéru. Vytváří vysoce odolný povrch přírodního 
vzhledu. 
 
Technická data: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

*Tyto hodnoty se mohou lišit v závislosti na okolních podmínkách, jako je teplota, vlhkost, povaha podkladu apod.   

 
Charakteristika:  
 velmi snadno se nanáší 
 připravena k okamžitému použití 
 má výbornou přilnavost k většině stavebních povrchů 
 výborně odolává působení povětrnostních vlivů 
 vhodná i pro velmi exponované plochy 
 vytváří vysoce odolný povrch přírodního vzhledu 
 finální povrch je omyvatelný, voděodolný a vodoodpudivý 
 má výbornou odolnost vůči působení vody, UV záření a 

ostatním povětrnostním vlivům 
 
Příklady použití: 
 dekorativní úprava stěn v interiéru i exteriéru 
 voděodolná úprava soklů a podezdívek 
 dekorativní povrchová úprava stavebních prvků 
 úprava nepochozích ploch s nároky na přírodní vzhled 
 
Provedení: 
Barva: sv.šedá 027, tm.šedá 032, sv.písek 044, tm.písek 053 
Balení: plastové kbelíky 8 kg, 16 kg 
 
Skladovatelnost: 
V neotevřeném obalu na suchém a chladném místě při teplotě 
od +5°C do +25°C 36 měsíců od data výroby. 
Chraňte před mrazem a přímým slunečním zářením! 
 
Vhodné povrchy:  
 běžné stavební cementové, vápenocementové a polymer-

cementové malty a stěrky 
 základní vrstvy zateplovacích systémů (ETICS), beton, 

cementotřískové nebo sádro-vláknité desky apod. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pracovní postup: 
Příprava podkladu: Podklad musí být soudržný, suchý, vyzrálý, 
bez prachu a mastnoty. Odstraňte případné staré nátěry nebo 
separační (odbedňovací) prostředky. Povrch předem 
ošetřete vhodným odstínem Soudal Omítková penetrace. 
Stejným nátěrem ošetřete i případné hladké a nesavé povrchy. 
Omítkovou penetraci nechte zaschnout min. 12 hodin. 
Nanášení: Mozaikovou omítku důkladně promíchejte, 
doporučujeme použít el. míchadlo s nízkými otáčkami. 
Nanášejte nerezovým hladítkem v rovnoměrné vrstvě v jednom 
pracovním kroku vždy na celou pohledovou plochu. Po mírném 
zavadnutí povrch hladítkem stáhněte do roviny. Pojivo omítky 
má v čerstvém stavu mléčný vzhled, který v průběhu vytvrzení 
zprůhlední. Finální zatažení povrchu omítky je nutno provést 
před tím, než pojivo zcela zprůhlední. Čerstvě nanesenou 
omítku chraňte před deštěm a mechanickým namáháním do 
jejího celkového vytvrzení (24-48 hod. dle okolních podmínek). 
Aplikační teplota: +5°C až +30°C (vzduch i podklad). 
Čištění: vodou ihned po aplikaci. 
 
Bezpečnost:  
Dodržujte běžné podmínky hygieny a bezpečnosti práce. Další 
pokyny viz. bezpečnostní list a etiketa výrobku. 
 
 

Složení přírodní kámen, polymerové pojivo 

Zrnitost 1,8 mm 

Doba zpracovatelnosti * (+20°C, 65% r.v.) 45 min. 

Doba tuhnutí * 24 - 48 hod 

Aplikační teplota +5°C až +30°C (vzduch i podklad) 

Spotřeba 4,5 až 5 kg/m² dle povahy podkladu 

Vydatnost  8 kg: 1,5 až 1,8 m², 16 kg: 3 až 3,6 m² 

Propustnost pro vodní páru V2 

Absorpce vody W2 

Soudržnost > 0,3 MPa 

Reakce na oheň B-s2, d0 

http://www.soudal.cz/

