
Magnetická omietka

Technický list

Sadrová omietka pre 
povrchovú úpravu 
interiérových stien, použiteľná 
na rôzne podklady. Vytvára 
hladký, inertný, povrch 
vysokej kvality, ktorý 
priťahuje magnety.

Povrch je možné dodatočne 
upravovať rôznymi nátermi alebo inými 
dekoratívnymi úpravami.

Klasifikácia produktu:
EN 13279-1 typ B2/20/2 Sadrové spojivá 
a sadrové malty. 

Časť 1: Definície a požiadavky

Interiér

APLIKÁCIA

Ručne

SPRACOVANIE

cca 60 min.

SPRACOVATEĽNOSŤ

cca 4,9 kg/m2/mm

SPOTREBA

≥3 mm

HRÚBKA NANÁŠANIA



Magnetická omietka

Oblasť použitia
Magnetická omietka je určená na konečnú úpravu širokej 
škály podkladov, od podkladov s nízkou nasiakavosťou, 
ako napr. hladký monolitický betón (pri hladkých 
nenasiakavých povrchoch nutné použiť penetračný náter 
Rikombi Kontakt) po podkladové omietky na báze sadry 
alebo vápenno-cementu, ktoré majú vyššiu nasiakavosť 
(tu je nutné použiť regulátor nasiakavosti Rikombi 
Grund). Taktiež je možné použiť magnetickú omietku 
na sadrokartónové konštrukcie alebo dostatočne rovné 
pórobetónové murivo. 

Magnetická omietka nemá žiaden vplyv na príjem 
rádiového, wifi alebo mobilného signálu. Podklad musí byť 
pevný, suchý, zbavený mastnoty, prachu a nesúdržných 
vrstiev. Magnetická omietka nie je vhodná na omietanie 
zamrznutých podkladov.

Skladovanie
Vrecia sa majú skladovať v suchom prostredí, keďže 
absorpcia vody skracuje čas vytvrdnutia, spôsobuje 
tvorbu stvrdnutých hrudiek vo vreciach a môže znížiť silu 
vytvrdnutej omietky. V prípade skladovania na betónovej 
podlahe by mali byť vrecia uložené na suchých drevených 
paletách.

Pri správnom skladovaní má magnetická omietka životnosť 
4 mesiace a na vreciach je vytlačený dátum spotreby.

Spracovanie
Miešanie
Hmota sa pripravuje postupným vmiešavaním práškovej 
zmesi do čistej vody a čistej nádoby. Na dosiahnutie 
optimálnej konzistencie sa na 1 vrece použije cca 8,5 l 
vody. Zmes sa premieša ručne alebo miešadlom s nízkymi 
otáčkami. 

Technické údaje

Označenie Magnetická omietka
Výdatnosť z jedného vreca (m2) 5,1 kg pri hrúbke 3 mm1

Čas vytvrdzovania (hodiny) 1,5

Spotreba vody (litre) 8,5 na vrece

Hmotnosť vreca (kg) 25

Množstvo na palete (kg) 600 kg (24 vriec)
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Nanášanie
Nanášajte rovnomerným tlakom antikorovým hladidlom. 
Ak je nasiakavosť podkladu príliš vysoká, tento pred 
nanášaním upravte regulátorom nasiakavosti (Rikombi 
Grund). Pre najlepšie výsledky najprv naneste 2 mm 
vrstvu, po 10 – 15 minútach zahlaďte špachtľou. Po 
ďalších 20 – 30 minútach naneste druhú vrstvu čerstvo 
namiešanej dávky magnetickej omietky s hrúbkou 1 mm. 
Nechajte postáť 10 minút, potom naneste tretiu vrstvu 
úpravy. Konečný povrch nevlhčite a nefilcujte, len vyhľaďte 
antikorovým hladidlom. 

Maľovanie
Magnetická omietka musí byť pred maľovaním vždy 
dôkladne vysušená, je vhodná ako podklad pod väčšinu 
dostupných náterových látok a taktiež na použitie väčšiny 
dostupných lepidiel na tapetovanie stien. Vždy je potrebné 
dodržiavať odporúčania výrobcu danej povrchovej úpravy.

Bezpečnosť
Pri spracovávaní a nanášaní sa odporúča používať rukavice 
a ochrannú masku. Karta bezpečnostných údajov je 
dostupná na www.rigips.sk.
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1 Na dosiahnutie najlepších výsledkov naneste aspoň 3 mm.


