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SCHWENK Zpevňovač omítek je průmyslově připravený výrobek určený ke zpevnění sprašujících se, 
nebo nedostatečně soudržných minerálních podkladů. 

 určen k přímému užití 

 neobsahuje rozpouštědla 

 pro užití v exteriéru i interiéru 

 na bázi umělých pryskyřic 

 
 
 
 

 zpevňující účinek 

 vysoká vydatnost 

 lze jej ředit s vodou až do poměru 1 : 1 

 nevytváří film 
 
SCHWENK Zpevňovač omítek je určený pro zpevnění, sjednocení a redukci nasákavosti sprašujících 
se, nesoudržných a pórovitých minerálních podkladů. Lze jej užít pro úpravu nasákavosti a zpevnění 
betonu, pórobetonu, podkladů sádrových, nebo podkladů s obsahem sádry. 
 
specifikace dle norem EU  pro tento materiál není vydána norma (EN) 
složení    akrylátová a metaakrylátová disperze, přísady, plniva 
barva    transparentní 
objemová hmotnost   cca 1.000,0 kg / m

3 

pH     cca 9 
 
kanystr á 10 l 
 
cca 0,15 – 0,30 l / m

2
, 1 x nátěr  cca 100 m

2
 / bal. á 10 l 

 
Podklad musí být suchý, pevný, únosný, nesprašující se, bez nesoudržných a nepřídržných částí, 
odprášený (odstraněny zbytky starých nepřídržných omítek a štuků, původních nátěrů, atp.), musí být 
v maximálně možném rozsahu odstraněny příp. nenasákavé vrstvy, zbytky vodoodpudivých prostřed-
ků. Příp. trhliny v původním podkladu musí být vhodným způsobem sanovány. 
 
SCHWENK Zpevnovač omítek je připraven k přímému užití. Před jeho aplikací kanystr řádně protře-
peme, nebo ve vhodné nádobě promícháme míchací metlou. 
Případné ředění vodou odvisí od nasákavosti podkladu, při silně nasákavých podkladech je možné 
SCHWENK Zpevňovač omítek ředit vodou až do poměru 1 : 1. Mimo vodu nelze přidávat jakékoliv 
přísady, nebo příměsi. 
Nanášíme štětkou, válečkem nebo nástřikem. Ideálního zpevňovacího účinku dosáhneme silným 
prosycením podkladu, nátěry / nástřiky lze dle potřeby opakovat. 
Před působením SCHWENK Zpevňovače omítek je nutné chránit sklo, kovy, keramiku. 
Nářadí řádně očistíme čistou vodou ihned po dokončení prací. 
Doba vytvrzení je při 20 °C cca 24 hod. 
Po dobu nanášení a zrání SCHWENK Zpevňovače omítek je nutné zabránit přímému osvitu ošetřo-
vaných ploch sluncem, působení větru, silného průvanu nebo deště. SCHWENK Zpevňovač omítek 
se nesmí aplikovat při teplotách nad + 25 °C, pod + 5 °C, nebo při hrozících nočních mrazících. 
 
Pro konečné povrchové úpravy lze užít veškeré výrobky SCHWENK – vápenné, vápenosádrové, 
vápenocementové omítky, minerální stěrky, šlechtěné minerální omítky, všechny materiály na silikáto-
vé, silikonové, nebo disperzní bázi, vápenné nátěry Prodexor, svrchní omítky připravené na stavbě 
z písků a pojiv Tradical

®
 a SPH-K Tradition. 

 
Main. 24 měsíců v dobře uzavřených kanystrech, chránit před mrazem a přímým působení slunce. 
 
Výrobek není z hlediska platných předpisů považován za nebezpečný. 
S-věty: S 2  Uchovávejte mimo dosah dětí 

S 20/21  Nejezte, nepijte a nekuřte při používání 
S 23  Nevdechujte aerosoly 
S 24  Zamezte styku s kůží 
S 25  Zamezte styku s očima 
S 26  Při zasažení oka okamžitě důkladně vypláchněte vodou a vyhledej- 
  te lékařskou pomoc 
S 28  Při styku s kůží okamžitě omyjte velkým množstvím vody 

 S 36  Používejte vhodný ochranný oděv 
S 37  Používejte vhodné ochranné rukavice 
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Pokyny pro likvidaci 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pokyny pro přepravu, eko-
logické informace 
 
 
Poradenský servis 

Zabránit úniku do kanalizace. Neodstraňovat společně s komunálním odpadem. Předat ke zneškodně-
ní oprávněné firmě dle zákona č.185/2001 Sb., O odpadech v platném znění. 
Materiál: 
Kód druhu odpadu 20 01 28 Barvy, tiskařské barvy, lepidla a pryskyřice neuvedené pod číslem 20 01 
27, kategorie odpadu O. 
Obaly: 
Odstranit zbytky, ulpěné na obalu při zpracování materiálu. Kód druhu odpadu 15 01 02 Plastové obaly 
kategorie odpadu O. 
 
Výrobek není nebezpečným zbožím ve smyslu mezinárodních a národních předpisů o dopravě, při 
přepravě nejsou potřebná žádná poznávací znamení. 
Při zpracování postupy uvedenými v tomto Technickém listu není přípravek ekologicky nebezpečný. 
 
Údaje, uvedené v tomto Technickém listu, poskytují všeobecné pokyny. V případě konkrétních tech-
nických dotazů se obraťte na naši společnost – ing. Rejnuš, mobil 603 556 560,                      
e-mail: rejnus@prismaconsult.cz  

 
 
 

Veškeré údaje a postupy, uvedené v tomto Technickém listu odpovídají aktuálnímu stavu poznatků, výzkumu a praktickým zkušenostem z již provedených aplikací. 
Záruky na obecnou platnost jednotlivých údajů, dat a postupů jsou, vzhledem k různorodým podmínkám při konkrétní aplikaci vyloučeny. Garance je poskytována na 
laboratorně zjistitelné technicko-fyzikální vlastnosti výrobku. Při přípravě a zpracování výrobku je nutno dodržovat platné zákony, normy, směrnice a předpisy, vč. 
platných zákonů a předpisů z oblasti BaOZP a nakládání s odpady. Tento technický list ruší veškeré Technické listy předcházející v celém jejich rozsahu. 
Podklad pro TL SCHWENK Zpevňovač omítek: SCHWENK Putzverfestiger, Technisches Merkblatt 12/2008 
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