
MC-Bauchemie, spol. s r.o. • Diaľničná cesta 18 • 903 01 Senec • tel.: 00421 2 4444 2195 • 
fax: 00421 2 4444 1348 • info@mc-bauchemie.sk • www.mc-bauchemie.sk 

 

 

 

Exzellent STP 610 
Vrchná omietka v systéme Exzellent STP - 

biela, na ručné nanášanie 
 

 

 

Pokyny ku spracovaniu 

Príprava podkladu / predvlhčenie 

Pozri technický list „Všeobecné pokyny ku 

spracovaniu systému Exzellent STP“. Podklad 

dokonale navlhčite pred nanesením Exzellent STP 

610. Zabráňte vytvoreniu súvislého vodného 

povlaku. Na začiatku spracovania má byť povrch 

matne vlhký.  

Miešanie 

Exzellent STP 610 nasypte za stáleho miešania 

do pripravenej vody a miešajte do dosiahnutia 

homogénnej konzistencie omietky bez hrudiek, 

vhodnej na ručné spracovanie. Konzistenciu 

nastavíte pridávaním prášku. Ďalšia voda sa 

nesmie pridávať. Na miešanie použite dvojité 

miešadlo. Ručné zamiešanie nie je dovolené.  

Materiál miešajte 2 minúty, nechajte odležať 

minimálne 1 minútu , a následne miešajte ešte  

30 sekúnd. 

Skladba omietkových vrstiev 

Exzellent STP 610 je vrchná omietka a patrí do 

systému Exzellent STP. Pre dosiahnutie 

dokonalého účinku pri prenose solí sa požaduje 

minimálna hrúbka vrstvy 20 mm. Pre podrobnejšie 

informácie ohľadne skladby omietky využite, 

prosím, naše špeciálne poradenstvo..  

Spracovanie 

Exzellent STP 610 možno nanášať na murivo 

ručne v jednej vrstve, alebo vo viacerých vrstvách. 

Pre zabezpečenie štruktúry s otvorenými pórmi 

 

 
sťahujte Exzellent STP 610 pomocou h-stieracej 

laty a zrežte pomocou trapézovej laty. 

Úprava povrchu 

Pozri technický list „Všeobecné pokyny ku 

spracovaniu systému Exzellent STP“. Povrch 

Exzellent STP 610 možno spracovať dvomi 

rozličnými spôsobmi. Povrch sa buď prebrúsi bez 

pridania ďalšej vody oceľovým hladítkom 

z penovej gumy alebo filcovým hladítkom, alebo 

sa nakoniec zdrsní pomocou mriežkového alebo 

plošného škrabáku. V žiadnom prípade sa 

Exzellent STP 610 nesmie prebrúsiť brúsnou 

špongiou!   

Dodatočné ošetrenie 

Exzellent STP 610 treba chrániť pred príliš 

rýchlym vysušením pôsobením priameho slnka 

a vetra.  

Upozornenie 

Aby bola zachovaná vysoká miera difúznej aktivity 

omietky, podľa možnosti sa treba vyhnúť aplikácii 

farebných náterov na povrch omietky. Ak je však 

napriek tomu požiadavka na farebný náter, 

v žiadnom prípade nepoužívajte nátery alebo 

povrchové vrstvy zabraňujúce difúzii vodnej pary. 

Dovolené je aplikovať len nátery s vysokou 

mierou difúznej priepustnosti, na báze silikátov 

zodpovedajúce tejto hodnote:   

difúzny odpor hodnota Sd: < 0,01 m. 

Vlastnosti výrobku 

jednozložková omietka, 

omietka na transport solí a regulovanie vlhkosti, 

regulácia vlhkosti, protiplesňový účinok, 

vďaka špecifickému rozloženou pórov odvádza vodu a soli,  

bez hydrofobizácie (hydrofilná) , difúzne priepustná, 

dlhá životnosť, nie je to dočasná odsoľovacia omietka, 

možnosť nanesenia hrubej vrstvy, minimálna vlastná hmotnosť, 

minimálna miera zmrašťovania, 

odoláva vonkajším vplyvom v podobe poveternostných vplyvov, zaplavenia a odstrekujúcej vody, 

nehorľavý materiál podľa DIN EN 13501-1- trieda reakcie na oheň A1. 

Oblasti použitia 

trvalá regulácia vlhkosti na všetky druhy muriva v interiéri, exteriéri a v soklovej oblasti 

starých stavieb a novostavieb  - bez náročných vysušovacích opatrení, 

použitie v soklovej oblasti bez ďalších podporných opatrení, 

možnosť použitia na silne zasolené a vlhké murivo až do miery navlhnutia 95 %. 
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Technické vlastnosti Exzellent STP 610 

Veličina Jednotka Hodnota* Poznámky 

Max. veľkosť zrna mm 2,2  

Hustota v suchom stave kg/dm³ cca. 1,4 
 

Spotreba kg/m²/mm cca. 1,25 
 

Doba spracovateľnosti minúty cca. 30 pri + 20 °C 

Celková pórovitosť %  45  

Podiel makropórov %  20  

Podiel mikropórov %  20  

Súčiniteľ tepelnej vodivosti λ W/m∙K 0,47 
 

Difúzny odpor konštrukcie Sd m < 0,05 pri 2 cm hrúbke vrstvy 

Rozsah hrúbky vrstvy mm 20 min. celková hrúbka vrstvy 
 30 max. celková hrúbka vrstvy  

Teplota spracovania °C + 5 až + 30 teplota vzduchu/materiálu/podkladu 

Pomer miešania kg : l 21 - 25 : 4,5 Exzellent STP 610 : voda 
 

 
 

Charakteristika výrobku Exzellent STP 610 

Farba biela 

Dodávka vrecovaný tovar à 25 kg 

Skladovanie V suchom a chladnom prostredí v uzavretom originálnom balení 
možnosť skladovania 12 mesiacov.  

  

Nakladanie s obalovým odpadom Obsah z obalov odstráňte bez zvyšku. Uvedené v našom informačnom 
 liste k Nariadeniu o obaloch „Koncepcia MC nakladania s odpadom a 
 bezzvyškového vyprázdnenia prepravných a predajných obalov“, 
 ktoré Vám na požiadanie radi zašleme. 

 

* Všetky technické údaje predstavujú laboratórne hodnoty a boli stanovené pri teplote + 23 °C 

a relatívnej vlhkosti vzduchu 50 %. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Poznámka: Údaje uvedené v tomto technickom liste sú uvedené na základe našich skúseností a najlepšieho vedomia a nie sú záväzné. 
Musia sa prispôsobiť podľa príslušných stavebných objektov, spôsobu použitia a špecifickým miestnym účinkom zaťaženia. Danosti 
objektu, ktoré sa odlišujú od štandardného použitia, musí vopred preveriť projektant a vyžadujú individuálne schválenie. Technické 
poradenstvo poskytované poradcami MC nenahrádza projekčné spracovanie dokumentácie stavby. Za predpokladu uvedených 
skutočností ručíme za správnosť týchto údajov v rámci našich Obchodných a dodacích podmienok. Odporúčania našich pracovníkov, 
ktoré sa nezhodujú s údajmi uvedenými v našich technických listoch, sú pre nás záväzné len po písomnom potvrdení ich správnosti. 
V každom prípade sa musia dodržiavať všeobecne uznávané technické pravidlá. 
 
Vydanie 12/18. Táto tlačovina bola technicky prepracovaná. Údaje uvádzané pred prepracovaním sú neplatné a preto sa už nesmú 
používať. V prípade nového technického prepracovania toto vydanie stráca svoju platnosť  
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