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EXTHERM AKRYLÁTOVÁ OMÍTKA 
(EXTHERM akrylátová omítka zatíraná a rýhovaná)  
 
Použití: 
Matná tenkovrstvá probarvená omítka se zatíranou nebo rýhovanou strukturou na bázi akrylátové 
disperze. Omítka je vysoce vodoodpudivá, snadno zpracovatelná a paropropustná. Používá se jako 
konečná povrchová úprava venkovních tepelně izolačních kompozitních systémů (ETICS). Používá se v 
interiéru i exteriéru. Možnost výběru z 900 odstínů ze vzorníku EXTHERM. 
 
Technické údaje: 
zatíraná 
Zrnitost (mm):   1,0  1,5  2,0  2,5   
Spotřeba materiálu (kg/m2): 2,0 – 2,2 2,5 – 3,0 3,3 – 3,9 3,5 – 4,1 
Vydatnost (m2/kb):  6,8 – 7,5 5,0 – 6,0 3,8 – 4,5 3,7 – 4,2 
 
rýhovaná 
Zrnitost (mm):   2,0  3,0     
Spotřeba materiálu (kg/m2): 2,7 – 3,1 3,5 – 4,0  
Vydatnost (m2/kb):  4,8 – 5,5 3,8 – 4,2  
 
Ředění:    ne 
Objemová hmotnost (kg/dm3): cca 1,85  
Hodnota pH:   9 
 
Expedice: 
� 15 kg plastový kbelík 
 
Technické vlastnosti: 
Matná tenkovrstvá probarvená omítka na bázi akrylátové disperze, křemičitého písku a pigmentů, 
omyvatelná, otěruvzdorná. 
 
Příprava podkladu: 
Podklad musí být opatřen minimálně 24 hod. EXTHERM univerzální penetrací pod omítku. Podklad 
musí být suchý, nosný, čistý, bez mastnoty a prachu. Nové podklady jako omítky a beton musí být 
dokonale vyzrálé /minimálně 28 dní/. U starých podkladů je třeba odstranit uvolněné i odlupující se 
části omítky a dále je nutné se zbavit nesoudržných zbytků starých nátěrů. Lokální vysprávky podkladu 
je nutné nechat zcela vyzrát a dbát na to, aby měly stejnou strukturu jako okolní plocha. 
 
Rozmíchání omítky: 
Omítku před započetím práce rozmíchat vřetenovým míchadlem nízkými otáčkami. 
 
Zpracování omítky: 
Tenkovrstvá probarvená omítka se natahuje v tloušťce zrna ocelovým nerezovým hladítkem a 
následně se vytvoří požadovaná struktura plastovým hladítkem. Ucelené plochy doporučujeme 
provádět v jednom pracovním záběru bez přerušení, aby bylo dosaženo esteticky bezchybného 
provedení. Napojení dvou různých struktur nebo barev se provádí pomocí papírové lepicí pásky.  
 
Barevnost: 
Vzorník EXTHERM je vyroben tiskařskou technologii, z tohoto důvodu výrobce nemůže zaručit úplnou 
shodu odstínů vzorníku s odstíny natažených barev nebo omítek. Výsledný odstín materiálu je závislý 
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na jeho typu, zrnitosti, struktuře podkladu, na době schnuti, dopadu světla a na způsobu nanášení. Je 
vhodné pro každou zakázku objednat potřebné množství materiálu najednou a zpracovat ho pokud 
možno za ustálených povětrnostních podmínek. Barevná shoda je zaručená pouze v rámci jedné 
výrobní šarže. V každém případě je nutné materiál nanášet na jednotlivé ucelené plochy bez přerušeni 
práce. Před objednáním požadované omítky Vám doporučujeme použit barevný vzorek. Tak zabráníte 
případným reklamacím z důvodu barevné odchylky od vzorníku EXTHERM. 
 
Hodnota světelné odrazivosti: 
Při aplikaci omítek v kontaktním zateplovacím systému ETICS nedoporučujeme použití odstínu s nízkou 
hodnotou světelné odrazivosti /HBW < 25/. Tmavé odstíny s nízkou tepelnou odrazivostí způsobují 
přehřívání zateplené fasády a následné odtrženi tenkovrstvé probarvené omítky. Odstíny vhodné za 
určitých podmínek /HBW 25 - 30/ doporučujeme konzultovat s našim technikem. Seznam nevhodných 
odstínů a vhodných za určitých podmínek je součásti vzorníku EXTHERM. 
 
Skladování: 
Skladovat v suchu, chránit před vodou, vlhkem a mrazem. Při dodržení těchto podmínek je minimální 
skladovatelnost 12 měsíců od data výroby vyznačeného na kbelíku. 
 
Upozornění: 
Dodatečné přidávání pojiva a přísad k hotové směsi je nepřípustné. Při teplotách pod  +5°C a větších 
než +30°C (vzduchu i podkladu) nepoužívat. Spotřeba uváděná v tabulce byla naměřena na svislém, 
rovinném a hladkém podkladu. Podle druhu podkladu a architektonického ztvárnění fasády se 
spotřeba může zvýšit o 0 – 15%. U rýhovaných struktur je nutné použít probarvenou penetraci 
v barvě omítky. Při přímém slunečním záření, dešti nebo silném větru se doporučuje fasádu chránit 
vhodným způsobem např. fasádními sítěmi. 
 
Bezpečnost práce: 
  
S 1/2  Uchovávejte uzamčené a mimo dosah dětí 
S 26  Při zasažení očí okamžitě důkladně vypláchněte vodou a vyhledejte lékařskou pomoc 
S 29  Nevylévejte do kanalizace 
S 36/37/39 Používejte vhodný ochranný oděv, ochranné rukavice a ochranné brýle nebo 

obličejový štít 
 
Likvidace obalu: 
Likvidace o Likvidace obalů spadá do režimu zákona o obalech v platném znění. Výrobce uzavřel  
smlouvu o sdruženém plnění s firmou EKO-KOM,  a.s., Praha.   


