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VLASTNOSTI VÝROBKU ■  Jednozložkový prípravok, 
■ vysoká odolnosť proti síranom, 
■ vysoká miera priepustnosti vodnej pary, 
■ zlepšuje vlastnosti podporujúce spriahnutie, 
■ jednoduché spracovanie, 
■ možnosť spracovania ručne, 
■ systémový výrobok certifikovaný WTA (Pracovné združenie Zachovanie stavieb a pamiatková 

starostlivosť), 
■ pevnosť zodpovedá malte triedy  CS IV podľa DIN/STN EN 998  časť 1. 

OBLASTI POUŽITIA ■    Prednástreková omietka v akostnom omietkovom systéme Oxal - adhézny prípravok na všetky        
minerálne podklady, 

■ vhodná na silno zasolené podklady v interiéri a v exteriéri. 

POKYNY KU SPRACOVANIU Príprava podkladu: Pozri technický list „Všeobecné pokyny ku spracovaniu Oxal“. 

 
Miešanie: Oxal VSM WTA nasypte pri stálom miešaní do pripravenej vody a zmes miešajte do vytvorenia 

bezhrudkovej homogénnej malty vhodnej na použitie. Na zamiešanie použite miešače s núteným obehom 

alebo dvojité miešadlá s pomalým pohonom. Ručné miešanie a zamiešanie čiastkových množstiev nie je 

dovolené. Doba miešania je minimálne 2 minúty. 

 
Pomer miešania: Pozri tabuľku „Technické vlastnosti“. Na 30 kg balenie Oxal VSM WTA potrebujete 

cca. 5 litrov vody. Keďže Oxal VSM WTA je viazaný vodou, potreba vody môže kolísať. 

 
Omietková skladba: Pozri technický list „Všeobecné pokyny ku spracovaniu Oxal“. Oxal VSM WTA je 

prednástreková omietka a patrí do akostného omietkového systému Oxal. Dodržujte dobu sušenia. Pre 

podrobné omietkové skladby si vyžiadajte naše odborné poradenstvo.  

 
Spracovanie: Pozri technický list „Všeobecné pokyny ku spracovaniu Oxal“. Oxal VSM WTA spracujte 

ručne a naneste s plošným krytím 50 - 70 % na podklad, resp. materiál nahadzujte sieťovito. 

 
Maximálna hrúbka vrstvy je 5 mm. 

 
Dodatočné ošetrenie: Oxal VSM WTA chráňte pred príliš rýchlym vysušením účinkom priameho 

slnečného žiarenia a vetra. 

 
Upozornenie: Dodržujte pokyny uvedené v technickom liste E 2-9-20/D „Sanačné omietkové 

systémy“, DIN 18550 a DIN/STN EN 13914.  

 

Oxal VSM WTA 
Prednástreková omietka v akostnom omietkovom systéme Oxal  
ručná omietka  
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TECHNICKÉ HODNOTY A CHARAKTERISTIKA VÝROBKU 
 

Veličina Jednotka Hodnota Poznámky 

Maximálne zrno mm 4  

Pomer miešania kg : l 30 : 5 prášková zložka : voda 

Obsah vzduchových pórov 

čerstvej malty 

% ≥ 18  

Doba spracovateľnosti minúty cca. 60 pri 20°C 

Podmienky spracovania °C ≥ 5 ≤ 30 teplota vzduchu, podkladu a materiálu 

Spotreba kg/m² cca. 3,5 pri sieťovito nanesenom prednástreku na 50-70% 

Možnosť prepracovanie po hodiny 24 prednástreková omietka / vrchná omietka 

Farba sivá   

Dodávka vrecovaný tovar à 30 kg 

Výpočtová výdatnosť cca. 17,5 l á balenie 

Skladovanie Pri skladovaní chráňte pred mrazom. V nenačatom originálnom balení, v suchom a chladnom 

prostredí, možnosť skladovania 12 mesiacov. 

Nakladanie s obalovým odpadom  Obsah z jednorazových obalov odstráňte bez zvyšku. Dodržiavajte naše pokyny uvedené 

v informačnom liste  "Spätné prevzatie bez zvyšku vyprázdnených prepravných a predajných obalov". Radi 

Vám ho zašleme na požiadanie. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Poznámka: Údaje uvedené v tomto technickom liste sú uvedené na základe našich skúseností a najlepšieho vedomia a nie sú záväzné. Treba ich prispôsobiť príslušným 

stavebným objektom, 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 odbornými 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 ich písomnom potvrdení. V každom prípade sa musia dodržiavať všeobecne uznávané technické pravidlá. 

Údaje uvedené v tomto technickom liste sú platné pre výrobok, ktorý bol dodaný krajinskou spoločnosťou uvedenou v päte dokumentu.  Upozorňujeme na to, že údaje v iných 

krajinách sa môžu od nich odlišovať. Rešpektujte príslušné technické listy k výrobkom platné v zahraničí. Vždy platí najnovší Technický list, venujte pozornosť dátumu vydania, 

ktorý je uvedený v päte dokumentu. Všetky predchádzajúce vydania sú neplatné a už sa nesmú používať. Najnovšie znenie poskytneme na požiadanie alebo ho možno stiahnuť 

z internetu. [2100000835] 
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