
                                                                    
Jemná trasvápenná tenkovrstvá omítka (štuk) pro povrchovou úpravu jádrových omítek. Pro 
vnitřní i vnější užití. 
TKFP trasvápenná jemná omítka 
 
Technické údaje 
Pojivová báze:    trassové vápno 
Skupina malt:    CR CS II dle ČSN EN 998-1 
    P II dle DIN V 18550 
Zrnitost:    0 - 0,6 mm 
Doba zpracování:  cca 1 hodina 
Teplota při zpracování:  od +5 °C do + 25 °C 
Spotřeba:   cca 4,0 kg/m², 3 mm tl. vrstvy 
Spotřeba záměsové vody: cca 8 l vody na 30 kg pytel 
Vydatnost:   cca 24 l z 30 kg pytle 
Skladování:   v suchu a odpovídajícím způsobem  
Forma dodání:    30 kg pytle 
Barva:     bílá 

 
 

Pojivová báze: 
•trasové vápno 
 

Vlastnosti: 
•minerální 

•lehká zpracovatelnost  

 
Použití: 
•ke zhotovení velmi hladkých nebo filcovaných omítkových povrchů na stěnách a stropech  

•pro vnitřní i venkovní použití 
 

 
Kvalita bezpečnost: 
•podléhá kontrole jakosti 

•chromany dle TRGS 613 

•odpovídá CR CS II dle ČSN EN 998-1 

•odpovídá P II dle DIN V 18550 

•obsahuje jemnou mramorovou moučku 

•s vysoce hydraulickým trasovým vápnem dle ČSN EN 459 

•pojivo dle ČSN EN 197 

 
Podklad: 
Vhodným podkladem jsou nosné, soudržné, rovné jádrové omítky na bázi vápna, hydraulického vápna, 
trasového vápna a cementu a cementu. 
Podklad musí být savý, suchý, čistý, bez výkvětů, Musí být zbaven prachu nebo jiných volných částic, 
nesoudržných vrstev, mastnot a jiných separačních prostředků. Savé i silně savé podklady před omítá-
ním dostatečně a rovnoměrně navlhčit. Pro snížení savosti nepoužívat penetrace, aby nedošlo k výraz-
nému omezení savosti (nesmí se vytvořit lesklý, nesavý film).  
Jako podklad nejsou vhodné vyzdívky obsahující sádru. Silně savé podklady je nutné předvlhčit.  
 

Zpracování: 
Obsah pytle 30 kg důkladně promíchejte s cca 8 l čisté vody do plastické konzistence bez hrudek. Zá-
měsová voda musí odpovídat EN 1008.  



Namíchanou směs natáhněte hladítkem na připravený podklad souvislou vrstvou pro finální uhlazení       
a vytvoření stejnoměrné struktury, tl. vrstvy 2 mm (interiér), tl. vrstvy 3 mm (exteriér). Následně se po-
vrch omítky upraví vhodným hladítkem s filcem, molitanem nebo pěnou.  
Po dokončení úpravy povrchu je nutné nechat tuto plochu dostatečně vyzrát před prováděním konečné 
povrchové úpravy nátěrem (v závislosti na typu použitého nátěru). Tato doba je ovlivňována klimatic-
kými podmínkami a také vlastnostmi následné povrchové úpravy (nátěru). Vápenný štuk nenatahujte ve 
větších tloušťkách než 5 mm z důvodu možné tvorby trhlin. V závislosti na atmosférických podmínkách 
je nutné v průběhu zrání omítky zajistit následnou péči vlhčením vodní mlhou. V průběhu prvního týdne 
minimálně 1 x denně, následně alespoň 2 x týdně. 
 
Dodatečné přidávání různých přísad do směsi je zakázáno. Nezpracovávat při teplotách vzduchu, pod-
kladu nebo zpracovávaných materiálů nižších než + 5 °C, vyšších než + 25 °C. Provedené dílo je nutné 
chránit před nepříznivými klimatickými podmínkami, zejména před rychlým vysušením, vysokými nebo 
nízkými teplotami, před působením deště, větru, mrazu a přímého slunečního záření. 
 

Vydatnost: 
30 kg pytel suché směsi vydá cca 24 l mokré malty 
1 tuna suché směsi = cca 800 l mokré malty 
 

Skladování: 
V suchu a odpovídajícím způsobem. 
 

Forma dodání: 
30 kg pytel 
 

Upozornění: 
Omítková směs obsahuje vápno. S vodou/vlhkostí reaguje alkalicky. V případě kontaktu s pokožkou 
opláchněte zasažená místa vodou. V případě zasažení očí okamžitě vyhledejte lékaře. Viz také bez-
pečnostní upozornění vyražené na pytli produktu.  
 

Uvedené informace vyplývají ze zkušeností získaných zkouškami a praktickým používáním daného výrobku. Technické údaje 

jsou uvedeny při stanovených podmínkách (teplota 20 °C, relativní vlhkost vzduchu 60 %), Na jejich odchylku na stavbě je potřeba 

brát ohled z důvodu ovlivňování vlastností a časových údajů.  Doporučení a specifikace nezahrnují všechny možné varianty, 

situace a podmínky, které mohou na místě použití materiálu vzniknout. Proto doporučujeme v případě významných odchylek tyto 

zohlednit při zpracování materiálu a před aplikací materiálu provedení vlastní zkoušky, nebo si vyžádat naši technicko poraden-

skou pomoc. Uvedené informace nejsou přenosné na každou aplikaci materiálu v praxi. Technický list neobsahuje všeobecná 

pravidla, ani ustanovení platných směrnic a norem. Tyto je povinen zpracovatel produktu dodržovat s návaznými předpisy. 

Výrobce si vyhrazuje právo na změny plynoucí z dalšího technického vývoje výrobku a technologií. Uvedené postupy a řešení 

nezbavují zpracovatele materiálu odpovědnosti za ověření vhodnosti použití tohoto materiálu daným způsobem v konkrétních 

místních podmínkách. Vydáním nového technického listu pozbývají předchozí vydání technických listů platnost. 
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