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Jádrová omítka k omítání ploch ve vnitřním i vnějším prostředí. 

TKP trasvápenná omítka 
 
Technické údaje: 
Pojivo:      trasové vápno 
Skupina malt:     GP CS II dle ČSN EN 998-1 
     P II dle DIN V 18550 
Pevnost v tlaku:    ≥ 2,5 N/mm² 
Zrnitost:     0 - 2 mm 
     0 - 4 mm 
Doba zpracování:   cca 1 hodina 
Teplota při zpracování:   od + 5 °C do + 25 °C 
Spotřeba záměsové vody:  cca 8 l vody na 40 kg pytel 
Vydatnost:     cca 27 l mokré malty ze 40 kg pytle 
Spotřeba:    cca 22 kg/m², 15 mm tl. vrstvy 
Skladování:    v suchu, odpovídajícím způsobem 
Forma dodání:     40 kg pytle 
Barva:      šedá 

 
Vlastnosti: 
•minerální 

•lehká zpracovatelnost 

•ručně i strojně zpracovatelná 

•s obsahem trasu  

•difuzně otevřená  

•vlhkost regulující  

•snížené riziko tvorby výkvětů 
 

Použití: 
•ke zhotovení vnitřních i venkovních jádrových omítek  

•vhodná jako jádrová omítka pro omítání historických a památkově chráněných objektů  

•jako podklad pro veškeré minerální a organické povrchové úpravy 

•v interiéru i jako pohledová omítka, stejně jako podklad pod tapety a malby 
 

Kvalita a bezpečnost: 
•odpovídá GP CS II dle ČSN EN 998-1 

•vysoce hydraulické trasové vápno podle ČSN EN 459 

•odstupňované kamenivo podle ČSN EN 13139 

•podléhá kontrole jakosti 

•chromany dle TRGS 613 
 

Podklad:  
Omítka je vhodná na všechny druhy zdiva, včetně historického zdiva. Podklad musí být nosný, pevný, 
čistý, suchý a bez námrazy. Silně savé podklady je nutné vhodně ošetřit zvlhčením, případně postřikem. 
Betonové plochy je nutné vždy důkladně předem navlhčit. Je nutné provést zkoušku podkladu v souladu 
s omítkovou a štukatérskou normou DIN 18350 a normou DIN 18550. 
 

Zpracování: 
Omítka TKP je zpracovatelná ve všech běžných omítacích strojích. Nastavení množství záměsové vody 
se řídí typem omítacího stroje a požadovanou konzistencí malty. U ručního zpracování omítky je dopo-
ručeno množství záměsové vody cca 8 l na 40 kg.  
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Minimální tl. vrstvy omítky je 10 mm. Maximální tloušťka jedné vrstvy je 20 mm. U aplikace omítky ve 
dvou pracovních krocích, je nutné spodní nanesenou vrstvu zdrsnit, a před aplikací další nanášené 
vrstvy navlhčit. Po rovnoměrném nanesení omítky na požadovanou plochu je nutné omítku stáhnout                
a dle způsobu dalšího nanášení vrstev vhodně upravit (např. zdrsnit, zatočit dřevěným hladítkem nebo 
filcovat). 
 
Dle povětrnostních podmínek nechejte spodní nanesenou vrstvu omítky dostatečně vyzrát a to mini-
málně 1 den pro 1 mm tloušťky vrstvy omítky. 
 
Čerstvou omítku, stejně jako provedené dílo chraňte před všemi nepříznivými vlivy, zejména před rych-
lým vyschnutím, větrem, přímým slunečním zářením, před vysokými nebo nízkými teplotami a vysokou 
vlhkostí (deštěm, kondenzací vody). V případě nutnosti provedené dílo chraňte vhodným způsobem, 
např. zakrytím fólií (pozor na kondenzaci vody!). Teplota ovzduší, materiálů a podkladu nesmí při zpra-
cování a po dobu zrání omítky klesnout pod + 5 °C, vystoupit nad + 25 °C. 
V průběhu zrání je nutné v závislosti na podmínkách zajistit následnou péči vlhčením vodní mlhou. 
V průběhu prvního týdne minimálně 1 x denně, následně alespoň 2 x týdně. 
 
Kromě čisté vody nesmí být do omítkové směsi přidána žádná další látka, či příměs. Při použití této 
omítky je nutné řídit se všemi souvisejícími a platnými normami pro zpracování tohoto druhu materiálu.  
 

Vydatnost:  
Ze 40 kg pytle cca 27 l mokré malty. 
1 tuna suché směsi = cca 700 l mokré malty. 
 

Skladování: 
V suchu a odpovídajícím způsobem. 
 

Forma dodání: 
40 kg papírové pytle s PE vložkou. 
 

Upozornění: 
Maltová směs obsahuje vápno a 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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