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Za kvalitu našich materiálů ručíme v rámci našich prodejních a dodacích podmínek. K zodpovězení dalších dotazů je Vám naše technická poradenská služba
kdykoli k dispozici. S novým vydáním tohoto prospektu ztrácí starý svou platnost.        02/08

THERMOPAL®-SP

Minerální sanační podhoz

Vlastnosti: 
• suchá maltová směs
• sanační malta k přípravě podkladu pod omítku (skupina

malt P III)
• hydraulicky tuhnoucí
• velmi dobrá přilnavost na minerálních podkladech
• dobrý adhezní podklad pro další vrstvy omítky

Oblast použití: 
Jako příprava podkladu pod omítku (adhezní podklad,
polokrycí špric) pro nanesení minerálních omítek, jako
např. THERMOPAL-GP11, THERMOPAL-SR22, THER-
MOPAL-SR44 a THERMOPAL-SR44 weiß ,na únosných,
minerálních podkladech. 

Technické údaje: 
Báze: suchá malta
Barva: šedá
Spotřeba vody: cca. 5–6 l/25 kg pytel
Přilnavost v tahu: >1,5 N/mm2

Spotřeba: cca. 3–4 kg/m2 jako spojovací
můstek cca. 1,85 kg/m2 /mm
tlouš�ky vrstvy v ploše

Dodávané balení: 25 kg pytle, netto
Teplota při zpracování: +5 °C do +30 °C
Skladování: v suchu, 12 měsíců, otevřená

balení co nejdříve spotřebovat 

Podklad: 
Podklad musí být únosný a očištěn od látek snižujících přil-
navost jako separační prostředky, prach nebo jiné vrstvy.
Staré omítky, nátěry a nánosy odstranit beze zbytku. 
Spáry zdiva, které se vydrolují, vyškrábnout do hloubky 
cca. 2 cm a plochy mechanicky očistit.  
Poškozené cihly ve zdivu vyměnit příp. opravit.

Zpracování: 
THERMOPAL-SP se smíchá s cca. 5–6 litry čisté vody v sa-
mospádové míchačce, v míchačce s nuceným pohybem
nebo míchadlem. Nános se provede zednickou lžící
běžným způsobem a bude při následném nanesení sanační
omítky nanesena ve tvaru sítě. 
Stupeň krytí <– 50 %.
Podhoz by měl být nanesen pouze v tenké vrstvě max. 
5 mm. Podklad příp. předem lehce navlhčit, aby se
zabránilo silné nasákavosti. 

Upozornění: 
• Zabraňte styku s očima a pokožkou
• Plochy je třeba chránit před znečištěním 

THERMOPALem-SP

Prosím dbejte platného bezpečnostního listu! Bez
chromátů dle TRGS 613.
GISCODE: ZP 1

Výr. č.: 201419
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