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Prírodné sadrové stierky a omietky
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Prírodné sadrové stierky a omietky
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Už zajtra môžete bývať lepšie, pretože sadrové stierky a omietky:
✔ nepraskajú, lebo vďaka vlastnostiam sadry
majú minimálne objemové zmeny,
✔ majú vysokú priľnavosť k povrchu
a tým vzniká minimálny odpad pri práci,
✔ nebrúsia sa a rýchlo schnú, čím šetria váš čas,
✔ majú vhodné pH a sú vhodné pre alergikov,
do detských izieb či spální,
✔ pôsobia ako prirodzený regulátor vlhkosti v interiéri,
✔ sú ideálnym podkladom aj pre estetické maliarske dekoratívne
riešenia (napr. benátsky mramor) alebo vinylové tapety.

Potrebujete omietnuť celý dom?
Ak je postavený z presných pórobetónových tvárnic, odporúčame:
Rimano GletXL
✔ biela gletovaná sadrová tenkovrstvová omietka do interiéru
✔ určená na omietanie pórobetónových stien a stropov už od 5 mm
✔ pri tenkovrstvovom omietaní je náhradou za stavebné lepidlo
„kleber"

Hrúbka nanášania
Spotreba
Čas spracovania
Nanášanie
Balenie

Ako na to?
Počas výstavby nového domu alebo pri rekonštrukcii bytu sa stretnete
s viacerými technickými problémami. Máme riešenie vašich potrieb.

0 mm – 10 mm
0,9 kg/m2/mm
90 min.
ručne alebo systémom Airless
25 kg, 12,5 kg

Potrebujete stierkovať?
Rimano Final
✔
✔
✔
✔

biela, veľmi jemná sadrová stierka
slúži na vyrovnanie povrchu pred maľovaním
na lokálne opravy nerovností a celoplošné stierkovanie
ideálna na stierkovanie betónu a starých omietok

Hrúbka nanášania
Spotreba
Čas spracovania
Nanášanie
Balenie

Rimat 100 DLP
✔ tenkovrstvová sadrová omietka na vnútorné použitie na steny a stropy
✔ vhodná na omietanie pórobetónových tvárnic
a betónových povrchov v interiéri
Nie je vhodná pod obklad.

0 mm – 3 mm
0,9 kg/m2/mm
60 min.
ručne alebo systémom Airless
25 kg, 12,5 kg

Hrúbka nanášania 2 mm – 9 mm ručne
4 mm – 9 mm omietacím strojom
Spotreba
8 kg/m2/1 cm
Čas spracovania 120 – 150 min.
Nanášanie
ručne alebo strojom
Balenie
30 kg

Ak je postavený z tehly, odporúčame:

Rimano UNI

Rimat 150 G

✔ hladená sadrová omietka
✔ vhodná na omietanie menších plôch (napr. pri výmene
bytového jadra)
✔ odporúčaná pri oprave špaliet okien (pri výmene okien)
✔ určená na vyrovnanie väčších nerovností
✔ ideálna na osádzanie rohových líšt a vypĺňanie väčších rýh
a inštalačných drážok

✔ jednovrstvová sadrová omietka na strojové spracovanie
✔ vhodná na omietanie tehlového muriva, betónu,
prípadne pórobetónových tvárnic
✔ používa sa na steny a stropy v interiéroch s obvyklou vlhkosťou
vzduchu vrátane domácich kuchýň a kúpeľní
Je vhodná pod obklad.
Hrúbka nanášania 10 mm – stena
8 mm – strop
15 mm – ľahké stavebné tvárnice
Spotreba
10 kg/m2/1 cm
Čas spracovania 120 – 150 min.
Nanášanie
omietacím strojom
Balenie
40 kg

Hrúbka nanášania
Spotreba
Čas spracovania
Nanášanie
Balenie
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6 mm – 30 mm
8 kg/m2/1 cm
60 min.
ručne
25 kg

Produktový manažér

0903 730 266

Technický servis a poradenstvo

0903 253 659

Špecialista pre montáž
sadrokartónových systémov

0911 119 213

Technickí prezentátori
Západné Slovensko
Stredné Slovensko
Východné Slovensko

0903 787 401
0911 106 087
0911 856 199

Obchodno-technickí poradcovia
Bratislava
Trnava, Nitra
Žilina, Trenčín
Banská Bystrica
Prešov, Košice

0914 374 778
0903 414 940
0903 562 657
0903 802 594
0903 259 814

Obchodno-technický poradca
pre maliarsku sieť

0911 611 068

Január 2013

Potrebujete vyspraviť špalety?

